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Yuııan k.allinesini 
geııe B. Çaldaris 

l'-tırdu 
Atina, 20 ( A.A.) - Kabine 

şu şekilde kurulmuştur: 
Çaldaris: Başbakan, 
Kondilis: Asbaşbakan ve Sü

bakam, 
Rodopulos: Sübakanlığı yö-

netkeri, 
Maksimos: Dış bakam, 
Pesmezoğlu: Finans bakanı, 
Korozos: Finans yönetkeri. 

Yeni kablnenfn rtyelerind'en bazıları 

Stefanopulos: Ulusal ekonomi 
bakanı, 

Kartalis: Ulusal ekonomi yö-
netkeri, 

Pier Rallis: Ta,ıt bakanı, 
T eoderides: Tarım bakam, 
Sagıyas: Yardım bakanı, 
Amiral Düsmanis: Deniz ba-

kanı, 

General NH<olaides: Hava ba-
kanı, 

yı, 

Romanos: Tüze bakanı, 
Perikle RaUis: İç bakam, 
Nikolitsas: Sıhhat bakam, 
Hatzikos: Kültür bakanı, 
Frajiadakis: Girid genel ilba-

Veriopulos: Makedonya ge -
nel ilbayı, 

Argiropulos - Patras saylavı: 
Trakya genel ilbayı, 

Tsiokos: Epir genel ilbayı. 
Yeni kabine üyesi saat 23 de 

yemin etmişlerdir. 
Sıyasal çevenler, yeni kabine

nin eskisinden daha çok sağa 
yatkın olduğunu ve krallıktan ya
na olanlar için bir başarı demek 
olacağını söylüyorlar. 

Düzce ve Geredede 
Atatürl{ günü 

Bolu, 20 (A.A.) - Öteygün 
Düzçe ve Geredede Atatürk gü -
nü halkın coşkun gösterisi ve bü
yük şenlikler içinde geçmiştir. 
Bu iki kasabada her taraf taklar 
ve bayraklarla süslenmiş, gün • 
düz pehlivan güreşleri, gece de 
müsamereler verilmiş, büyük f e
ner alayları yapılmıştır . 

. Bir gün ve bir geceyi büyük 
hır bayram olarak yaşıyan Düzçe 
ve Geredeliler, en büyüklerine 
karşı derin saygılarını ve bağlılık
larını bir kerre daha göstermiş -
lerdir. 

---···----
Fener bahçede bir patlama 

lstanbul, 20 (Telefonla) -
F cncrbahçed eki patlayıcı mad -
deler aktarma pavyonlarından bi
rinde bugün bir patlama olmu§ 
ve hemen sönclürülmü§tür. 

Adımız. andımızdır 

Ç · f çinin tarı~sal bo ç arı 
Türk~ Tarım Baııkasının bu i~ için hazır -

ladığı tathil{ şel,illeri nelerdiı~? 
Kamutayın kapanmadan biı gün önce kabul ettiği ve tarım 

bankasına olan ipotekli ile zincirleme kefilli borçlarını bölüyen kanu
nun hükümlerinden hangi b?r~laran layclalanacağını yazmıştık. Ta
rım Bankasının bu mesele ıçın hazırladığı öğrenek tamamlanmıştu-. 
Yurclun dört çevre•inde yüz binlerce çiftçiyi ilgilendiren bu önemli 
kanun için bankanın koyduğu tatbik esasforuu alıyoruz: 

Taksitlen'dirill!cek bon:lar: dirilmesi tefevvüz olunan taşıtstz 
malların bankanın elinde bulun
masile mümkün olduğundan, ( e· 
ğeı· bu taşıtsız mallar bankaci\ 
başkalarına satılmış ise tabiiğ ya
pılacak hiç bir şey yoktur.) An
cak satılan taşıtsız malın bedeli 
yeter gelmemesinden ötürü ala -
cağın şüpheli alacaklılar hesabı -
na geçirilen k1smı taksitlendirile
cektir. (Sonu 5 inci sayrfoda) 

Bölüye bağlanacak borçlar i
çin başlıca üç şart aranacaktır: 

1 - Bankanın 1931 yılı so
nundaki envanterinde bulunması, 

2 - Tarımsal ipoteklit - u
zun veya kısa günlü veya "hesa· 
bı carili - veya zincirleme ke · 
filli borçlar arasında bulunmaM, 
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l'arill, 20 ( A. 4.) - n,,l<;ilmmn l'a· 
rİ:l Hiiyiik Elt;isi bugiin l .'~.4 5 <it• l'vind~ 
ölmiiştii.r. Keıulisi scıal 13.30 a lmdar el~ 
<;ilikıeld bifrosrmdn ralıı~mış idi. 

Bayındırlık~ Bakanı -
ınız İzmire gitti 
Aydın demiryollarrmn t~slim 

alma işi dün tamamlandı. Dev
let Demiryolları adına lzmire 
gönderilen kurul, durakları ve iş · 

letmeye aid bütün aşya ve gereç
leri devraldı. Sosyetenin son di
rektörü Bay Mazad da iki gün 
önce memleketimizden ayrıldı. 

Bu önemli memleket işini ba
şaran Bayındırlık Bakanımız Bay 
Ali Çetinkaya yanında Devlet 
Demiryolları genel direktörü B. 
lbrahim Baybora olduğu halde 
dünkü trenle İzmire doğru yola 
çıktılar. Bayındırlık Bakanımız 

yolu baştan başa gezecek ve ye

rinde incelemeler yaparak .gere
ken tedbirleri alacaktır. 

llt·r vrrfk 5 kuru~ 

.P 
(;cııvönl{urulu 

.1 

toplandı 
Bildiriğ 

18 - 7 - 1935 perşembe 
günü toplanan C. H. P. ı;enyiin
kurulu partinin iç i,leri üzerinde 
görüşmeler yapmış ve kar:ular 
vermiştir. İllerden gelen bazı ~ 
nergelerin de tüzüğe uygun olan .. 
tarını onamıştır. 

Alınan yada 
Çelik miğfer örgütü 

kaldırılıyor 

3 - Para ile ödenmiş ve şim
diye kadar devredegelmiş bulun
ması lazımdır. 

Taksitlerıdirilmiyecek boı·<;hır: 

1 - 1931 envanterinde bulun
mayan ve sonradan alınan bütün 
ipotekli zincirleme kefilli alacak
lar. (Bu borçlar bölüye bağla -
nacak borçlara ilave olarak ve 
hatta öncekilerle birlikte bir se · 
netle alınmış ve çok az bile olsa 
taksitlend irilmiyecektir.) 

Barışı tehlil{eye düşüı .. en d(~vlete lcarşı 

Ultıslar Sosyetesiniıı tavsiyeleri 

Berlin, 20 (A.A) - Kontrolq 
güç olan, fakat sağlam gibi görü
nen bir takım söylentilere göre; 
Almanyanm her bucağında "ç.&o 

lik miğfer,, lere karşı geniı ölçü· 
ele bir polis hareketi başlamıştır. 

Yerli gruplar dağrtılmakt&, 
şefler yakalanıp hapse atılmakta 
ve kurumun bütün malları alanc~ 
edilmektedir. 

Taksitlendirilmiyecek borclar: 
2 - 1931 envanterinde yazılı 

olmayan ve sonl'adan alınan zin· 
cirleme kefilli alacaklardan olup 
kooperatife devredilenler. 

3 - 1931 envanterinde yazı
lı olup gelecek yıllarda alman ve 
bir zaman sonra tekrar borç ola
rak verilen tarımsal alacaklar. 

4 - 1931 envanterinde yazılı 
tarımsal ipotekli ve zincirleme 
kefilli alacaklardan başka ürün, 
aksiyon ve altın karşılığı bütün 
alacaklar ve tecimel alacaklar. 

5 - 1931 envanterinde yazılı, 
fakat hazne hesabına veya özel 
yönetkeler hesabına yapılan bü -
tün tarımsal alacaklar. 

6 - 1931 envanterinde tarım
sal alacaklar şekil ve tarzmda de
ğil iken sonradan ipotekli inan· 
çaya veya zincirleme kefilliğe 
bağlanmak suretile tarımsal ala
caklar arasına giren tecimel ( ö -
delli veya "hesabı carili., ve ürün 
karşılığı) her türlü avanslar ve 
alacaklar. 

7 - 1931 envanterinde olup 
borçluların taşıtsız malları ban . 
kaca tef evvüz edilmek sureti le ar
ıtılmış olan alacakların hölülen 

Bağdad ve Musulu 
İstanhula hağlıyan 

yeni bir demiryolu 
Bağdad, 20 (A.A.) - Dün 

Irak hükümeti ile "Britich oil de
velopmen Company,, adındaki 
sosyete direktörleri arasında ö 
nemli bir anlaşma imza edilmiş -
tir. Bu anlaşmaya göre, adı ge
çen sosyete, lrakı A vrupaya bağ
layan yeni bir demiryolu yapa 
caktır. Bu sosyetedeki kapita! 
paylarının yüzde 40 ı almanla
ra, yüzde 36 sı İtalyanlara, yüz
de 24 ü de İngiliz, fransız ve is . 
viçrelilerindir. 

Yeni demiryolu ile bırakığı, 

sosyetenin elinde bulunan Musul 
güneyindeki petroJlar Akdenize 
taşınacaktır. Bu demiryolu ayni 
zamanda Bağdad - Musul de -
miryolunu T oros hattına ve Ana
dolu yolu ile fstanbula bağhya
calctrl'. 

Konsey toplantısından önce bir konuşma 
yapılacak mı? 

Cenevre, 20 (A.A.) - 13 ler 
komitesi tarafından, arsıulusal 

yükenlerjni reddedip barışı teh -
likeye düşiirecek olan her hangi 
bir devlete karşı ekonomik ve fi
nansal ne gibi tedbirler alınmak 
gerekeceğini araştırmak için ku· 
ru1a ... Ö;,t.d iı:uın:Lea1İ11 raporu or- -

taya konmuştur. Bu raporu, özel 
komite elbirliği ile onaylamıştır. 

Raporda, silahlara ve silah 
yapmağa yarar bir takım şeylere 
el konması lavsiye edilmekte ve 
barışı bozmak istiyen devletin 

. dış tecimine karşı büsbütün, ya
hud yarım bir boykotaj yapılma

sı ve finansal sıkıştırılmalarda 

bulunulınası gözden geçirilmekle· 

dir. 

Londra, 20 (A.A.) - Ulus!o.r 
sosyetesi konseyinin toplantısın· 
dan önce, İtalyan - Habeş an
laşmazlığı için üç devlet· arasın 
da bir konferans yapılacağmı bil
diren ve Romadan gelen haber
ler dolayısile, Londrada aşağıda
ki bilgiler verilme:ktedir: 

''Böyle bir konferans, anc ... k 
1906 andlaşmasını İmza eden ül
kelerin diplomatik bir toplantısı 
şeklinde yapılabilir. Üç dev: · 
arasında yapılacak bu gibi aytr1· 
maların, bir sonuca bağlanması, 
önceden bir uzlaşma esası bulun· 
masına bağlıdır. Halbuki şimdi
li~ böyle bir şey yoktur· 

·-· 

Haber alındığına göre. ltal 
yan hülcümeti, Habeşistan üzerin
de tam veya kısmiğ siyasal bir e
ğemenlik kurmasma ses çıkarıl 
mazsa görüşmeler yapılmasını ka 
bul edecektir. 

İngiltere hükümeti, ltalyanm 
bu isteğini uluslar sosyetesi and
laşmasındaki prensiplere ayk111 

bulmakta ve İtalyan tezinin zıın 
nen kabulü esası üzerine hiç bir 
anlaşma yapılamıyacağı fikr;fll!e 
bulunmaktadır. 

• 
1 tal yanlar harbın sonu -

cundan umutlu 
Paris, 20 (A.A) - Övr ga

zetesinin yazdığına göre, İtalyan 
Habeş durumunda dün hiçbir iyi
lik görülmemiştir. Londrada, sa· 
vaşm artık önüne geçilemiyeceği 
inancı, tasa doğurmaktadır. 

İtalyanlar, başlıyacaklal'ı sa
vaşta sonuna kadar gitmeğe lü
zum kalmıyacağını, zira parlak 
bir başlangıçtan sonra, Habeş 
İmparatoı-unun, herhalde ba~ e

ğeceğiııi umuyor gibi görünüyor
lar. 

Herhalde, Romacla, Pariste 
ve Londrada gerek uluslar sos -
yelesi ve gerek büyük devletleri 
güç bir duruma düşürecek olan 
bu davaya bir sonuç bulmağa ha
raretle çalışılmaktadır. 

Kurumun genel olarak orta 
dan kaldırılması bir kaç günlük: 
iştir . 

Aruavutluğun 
erliinliği ve İtalya 

Arnavutdışbakanıbwıun 

anlaşmalarla berkitildi. 
ğini söylüyor 

Tirana, 20 (A.A.) - Arnavut .. 
luk ajansı bildiriyor: 

Besa gaze
tesi, Tan gaze
tesinin Roma 
aytarı 8. Jan· 
tizo tarafından 
gazetesine gön
derilen ve Ar
navutluk ergin
liğinin arsıulu
sal bir kayit al 
tında olduğu 
hakkında olan 
betkesi için Ar
navutluk dış 

Kral Zogo 

bakam B. Cafer Villa'nın diye
vini yazmaktadır. 

Bay Jantiztin betkesinde bu 
düşüncenin halyan resmiğ çeven
lerinin görüşü olduğunu kaydet .. 
mekte idi. Bu nokta hakkında 
Bakan bemiştir ki: 

- ltalyan soravlr çevenJeriniıı 
Arnavutluğa ve onun arsıulusal 
statüsü ile ilgili bu fikre katılma
ları bana imkansız görünmekte . 
dir. Zira, eğer böyle olursa, iki 
memleket arasındaki bağlaşma 
andlaşmasmı doğuran dostluk 

(Sonu 2. ci sayrfada) 

Y urd savgası için en llüyilli işleri aşaran ulusu nuz, havaları -
mızı da böyle uçal{larla hezeyecektir 



SAYIFA 2 

lstanbııl mektubu: 

• 
lstanbul gazeteciler 

kulübü 
lstanbul'da bir gazeteciler ku

lübü açılıyor, geçenlerde kulüb 
umumi heyeti basın kurumunda 
toplandı, kulübün statüsünü tan
zim idare heyetini intihab etti. 
Kulüb; 

a - lstanbul'a gelecek yerli, 
yabancı devlet, ilim, sanat ilh .• 
ilh .. adamlarının lstanbul gazete
ci/erile tanışmalarına yardım ede
cek, konferanslar, konserler ha
Drlıyacaklardır. 

b - Memleketin iç ve dı§ın
tlan etüd için lstanbufa gelecek 
yerli, yabancı gazetecilerin mes
leki çalışmalarını, ucuz ve rahat 
yaşamalarmı temin edecek, da
v1>t-ler yapacaktır. 

c - Ankara ile lstanbul ara
sında haber servisleri tertib ede· 
cek lstanbul'da çalııan bilhassa 
ecnebi gazetecilere aldıkları ha
berlerin tetkiki imkamm verecek
tir. 

Statüsüne göre; 
Kulübün asli. yardımcı, misa

lir olmalı üzere üç tür/fi azası var
dır. 

'Asli aza ellerinde basın genel 
direktörlüğünün veya salahiyet· 
tar resmiğ makamın vesikası bu
lunan profesyonel gazetecilerdir. 
·Gazeteciliği kendilerine meslek 
edinmiyen yazıcılarla, gazetele
rin idare iılerinde çalııanlar, ki
tab yazanlar kulüb'iin yardımcı 
azası; lstanbufa yerleşmemek Ü· 
sere gelen yerli yabancı profes
yonel gazeteciler de misafir aza
sı olabilirler. Kulübte as/1 aza o
larak kayıdlı bulunan profesyo
nel gazeteciler meslek değiştir· 
iilderi· zaman otomatik olars• 
yardımcı azalıfa geçerler. 

lstanbul gazeteciler kulübQ 
tam mesleki bir teşekküldür. 

Kulübün bir onur bqkanı bir 
4e onur komitesi vardır. Onur 
ba§kanı ve onur komitesi aaları 
iıılib umum1 heyeti taralımlaa 
w TiJrlciye•de gazetecilik mesle
-,me bliylik yardım etmİ§ gazete
eiler veya dnlet adamları arasın
lıın secilirler. 

Onur ba§kanı umumi heyet
ten sonra kulübün en yüksek mer· 
ciidir. Bulunduğu zamanlarda 
umumi heyetle idare heyetine, 
toplu bulunduğu zamanlarda da 
onur komitesine bqkanlık eder. 
Onur bqkanının hazır bulundu
ğu toplantılarda umum1 heyet 
başkanlık seçimi yapmaz. 

Onur komitesi aynı zamanda 
kulübün haysiyet divanıdır. Ko· 
mite; 

Kulübün iç ve dışında kulü
bün ve gazetecilik mesleğinin o
nur ve haysiyetine aykırı hare
kette bulunan aza hakkında ceza 
veya kulübten ihraç kararı verir. 
Onur heyetinin kararı idare heye
ti tarafından memleket içindeki 
bütün basın teşekküllerile, basın 
genel direktörlüğüne bildirilir. 

Eğer hakkında karar verilen 
gazeteci ecnebi ise verilen karar 
(esbabı mucibesile) mensub oldu
ğu memleketin matbuat teşek· 
küllerine de gönderilir. 

10 temmuz çarşamba gunu 
toplanan umumi heyet kulübün 
onur başkanlığına içişler Bakanı 
sayın Şükrü Kaya'yı, onur komi
tesi üyeliklerine de Ulus'tan ve 
Türk Basın Birliğinden Falih 
Rıfkı Atay'ı, Tan'dan Mahmud 
Soydan•ı, Cümhuriyet'ten Yunus 
Nadi'yi, Kurun'dan Asım Us'u, 
lstanbul basın kurumundan Ta
rık Us'u, Zaman'dan Velid Ebüz
ziya'yı, lransızca lstanbul'dan da 
Lögo/'u seçti. 

lstanbul gazeteciler kulübü 
Ankara basın kurultayından son
ra türk gazeteciliğinin ilk mÜS· 
bet eseridir. Gazeteciler bu kulü
bü kurmakla mesleki haysiyetle· 
ri ve mesleld ç•lzıma/arı için ya
pabileceklerini yapmış/ar lsta~ 
bul' daki yerli yabancı yüzden 
fazla gazeteciyi bir tek kulalı. bir 
tek kalem gibi bir masa etrafında 
toplamışlardır. 

Kuliib onıı anlayanların yar
dımile muvallak olacaktır. 

N. H. ATAY 

Amavırtluğım erkinliği ve İtalya 
, Başı J. ci ayılab.) 

... Ye iJai)erinin eaau olmama• 
preldr. Bu aadle..,.nm Ama· 
'.IUtluk de-.letinin ersinlik Ye tam 
-temenliiinin remıii olaralı ta -
amma11 elUID& da:ranclıiı beabel
ldir. 

Bekan Ba1 Villa, bundan 10n-
• 1921 büyük elçiler konferamı 
ltilcliriiine ıeçsek diyor ki: 

- Konferans, bu bildirip ile, 
ltal:ranm ArnaYUtluk hakkmda -
M kayaılarmı yahftmnak arzusu 
He AmaYUtluk kıyılan, ltalya 
tliitmanlannm eline ıeçene ltal
JUUD stratejik savıuı bakımm • 
tlan ha kıyılarm ltalya için olan 
&lemini tanmufbr. Bundan an -
lqılll' ki, bti}'iik devletler bayle 
bir ihtimal haliadeki aiditlerini 
eaptamek iatemitlerdir. Eier 
1MiJiik devletler ha ihtimali iyi 
.. .,. fena ltir tarzda Witmifler.. 
M R lwaucla hüküm Yermek 
L.!__ .ı:- _ ..... _clir 
9llHI aupnemcaw • 

Arnavutluktan bu humata bir te:Y 
.onalamlllllf oldağıa gibi bu metin bbt.n 
ah &ıtlımOze konulduiu ftlıit, Arna
wtluk hWcümeti bu it haWmıda ne 

~ ll&ylemekten ft buna fır
ut dBftikse ~ da pri clarma· 
•'ltv· Yaal Aampadü h laetmmıı 
.... •Jırldll ... • .. bit .... 
..ııajiiWl:letr&lr'tWWb ı1t11. Bi8 
111 •nr ...,.ıt11llM1e Wltla •ter .,... 
le~ oWalD wa Jaaklarla iye be· 
._.,.., •• Wıtar 1ıUe ...., 
119\ JI 1 lf t• ı..,m w ,.ıDıs Aftıl. 
wtlUliifC?Dlan-.ttlpb611 .... . 

~--~ .. ..-..., ..... s ....... .. 

rwı-·~· ..... ... 

ve gerek ulusal bakımdan erginliği sağ· 
ı.n bir aurette elde edilmit bulun· 
maktadır. Araıuluaa.I bakımdan üç lJ. 
nemli belge vardır: 

1 - 1912 de Londra elçiler konfe
ransı kararı, 

2 - 1921 deki Paris elçiler konfe· 
ranaı karan, 

3 - Ve 10n olarak Arnavutluğun u
bıalar soayetnine kabuHi haklandald 
karar. 

Bu karar ATııavutlugun tam ergin
liğini pekiştirmif ve berkitmiştir. Bu 
üç belgemin memleketimizin tam erkin

lik ve gilvepıliğini göz anünde bulun • 
durduğunu söylemek fazladır. 

Ulu•l bakımdan, ulusun ve onun 
liderinin sarsılmaz döleni, devletimizin 
sıyaaaJ ve ekonomik 6zgtlrlliğilnilıı en 
küçük bir zararın dahi yapılmasına izin 
veremez.,, 

SOVYETLER BbUJCl'NDEı 

Plaörler ~yeni bir 
dp ,,.,..;;, 

Kotkova, 30 (A.A.) - Mühendiı 

B. SaYi~, pltnirciler için yeni tipte 
bir parafllt yapmıftır. Bu paraffit, dal
ma pllnlriln htibıde uçmanm oturaca
IJ ,eda ubana takılı balunmaktadır. 
Pm ,., .. ......a ...... ,. .. ..... 
.. p...-e ............ .... 
ltt ~rnk yedee oturan....-. 11-
nam ballncle &ıel bir kola baıı*tc ae
tılnıek pant8tl otormtik laretee ,.._ 

..... a,rıııtıtt w TsendWftf bati-ta 
~-

ULUS 

DIŞ 
fRANSA'DAı 

Fraıuatla .an kararlara 
karıı gelenler 

Paris, 20 (A.A.) - DUn akf1m, yaaa 
hiUmrilndeld karalara karşı yapılan gös
teri, önemli bir hadise çıkmadan, eaat 
20.30 da bitmiştir , 

10.12 bin kadar kestirilen gösterici· 
ler, iağıtılmıtlardır. Bin kiti kadar 
kuanmışlarsa da, bunlar sahverilecetk
lerdir. Göster~şçiler, hüviyetleri ve o
turduktan yer anlaşıldıktan ıonra he
men özgür bttaktlmaktadrrlar. 

Suriyenin sınır kolRfularUe 
olan dosduiu 

Marsilya, 20 (A.A.) - Fransanın 

Suriye ve Lübnan yüksek komi.eri 
Kont dö Martel Marsilyaya gelmittir. 
Gont, senelik iznini Fransada geçirir
ken ;yakın doğuyu ilgilendiren ekono
mik meseleler hakkında hükümetle gö· 
rüşecektir. 

Bay Dömarıel Havas ajansına diye
vinde Suriye ve Lübnan iç durumları
nın nomal olduğunu söylemi§ ve Tür· 
kiye, Irak ve İran ile olan durumların 
iyiliğini anlattıktan sonra demiştir ki: 

"- Irak dı§ bakanı Nuri Paşa Saidin 
Cenevreye g~derken Beyruttan geçmesi, 
iki memleket arasında sonbahar için 
anlaşmalar tasarlanmasına fırsat ver
mittir.,, 

ParitJte bir l.Hmka kaJHındı 
Paris, 20 (A.A.) - Merkezi burada 

olan ve başında 3 ameriıkaJı bulunan 
Travallers bank "gezginler bankası,, 
veznesini kapat111tık zorağında kalmış

tır. 

AL IANY A'DA: 

Katoliklere kartı yerit.ilecek 
kanunlar 

Bertin, 20 (A.A.) - Almanya tU-
ze bakanlığı, bundan böyle Alman 
bakyerleriain katoliklere karp "uluı 

ve devletin korunması., kanununun ye 
ritilmeaini emretmiıtir. 

Bu kanun, rayiştag yangınının er
tesi günil çıkanlmııtır. 

Tüze bakanı ayni zamanda katolik
lerin ııyasal girişimlerini bastırmak 

için eldeki ıkanunlann da btlttin kuvve
ti ile yeritilmesini emretmittir. 

Bakanın emrinde, suçun hanen ce· 
zalandmlmaaı için durupna usullerinin 
çabuklaştmlması da emrolunmU§tur. 

Genel savamanlar ve yardımcılar dev. 
let ve ulusa karşı yapılan bu kıtkırt
malarm dofurabileceği tehlikenin halk
ta uyandıracağı duyguyu gk önilne 
getirerek ceza isteğinde bulunacaklar· 
drr. 

Papa Almanyayı proıe.ıo etti 
Berlin, ZO ( A.A.) - Papanuı ve

kili Monainyor Ceaare, Papalıtm na
zi hllkümetinin katolik kiliaeaiae ka11ı 
gütmekte bulunduğu diniğ lliyasaya 
kargı göndermiş olduğu proteato nota-
11111 vermiştir. Bu nota konkordatu 
bWriimlerinin ne gibi hallerde bozul • 
muş olduğunu birer birer sayıp dCSk • 
melrtedir. 

MACARIST AN'D • .\: 

.41JRORyaya cewp reren bir 
ınacar gtuelai 

Budapefte, 20 (A.A.) - Yarı rellDiğ 

Budapeıter Loyd pxteıi, Küpftlnten· 
4am hWilelerl uldmıdald yabancı dU· 
flncelere lrarıı F8lkiter Beobahter p
zeteeinia yapbiJ proteetolara cevab ve
riyor ve di1or ld: 

"Bu llAclileler bakkmda yanlıı veya 
titirn.mt yasılar yuan hiç bir ıa-te 
tuumıyorus. Zaten yabancı ıeneloy 

alman relDIİi biberlerini iyi ljrenecek 
tlarumdMır. Eler bu llAdileJerin lıakJ. 
......... eri ...................... ...... . * ,u.uıere -.. .,.. 
pı1a w PllJdter Beobüter tanıfmclu 
12 -• ve Anpif pnteei tara
fmlfll • im 18*rllerden bina 8llce 
,...., •• , .......... yeter. itin it 
y~ ~ ,. ........ 
....... laaberlerl.ndltd ay .. 

HABERLER 
iT ALYA - HABEŞiSTAN 

Japonya Habetütana kılıç Mıtıyor 

Kobe, 20 (A.A) - Ozaka tecim o -
dası Habqistan içi.n önemli mikdarda 
kılıç siparişleri almıştır. 

Habeı imparat.orunun •Öylevi 
nmnl karfılandı? 

LoDdra, 20 (A.A.) - Daily Tele· 
graphın Adisababa aytarı, habeş impa
ratorunun söylevi, yurdseverlerin he
yecanını uyandıracaktır diyor. 

Habetistanda "yurd aevgiıi uğrun· 
da birleşik habeşler birliği,, adı ile bir 
cemiyet kurulmUJ ve lilke içerisinde t 73 
kola ayrılmıştır. 

Bu kurumun başkanı, ileri gelen pa
pazlardan biri, üyeleri de her sınıftan 
kimselerdir. 

Japonlar ve habeıler 
Londra, 20 (A.A.) - Tokyodan Ti

mes gazetesine bildiriliyor: 
"Daha geçenlerde kurulan ve ileri 

sağ ve yan saylavları grupu önderi B. 
Foyamanın ba§'kanhğında bulunan "ha. 
beş i§leri cemiyeti,, habeş dış bakanına 
bir tel çekerek, bu ülkenin erkinliğini 
korumak husu!lunda elinden geldiği ka· 
dar uğraşmasını dilemiştir. 

ltalJ·an - Habeı anl~mazlığı 
ve Japonya 

Tokyo, 20 (A.A.) - Royter ajansı 
bildiriyor: Japonyamn Roma büyük 
elçisi tarafından 16 temmuzda B. Mu
aoliniye bildirilen düşünceler1,,, sıyasal 

ç~ven ile gazetelerde bir çok tenkidle
re yol açmıttrr. 

Niçiniçi gazetesine göre, B. Hirota 
İtalyanın Tokyo büyük elçieine, Japon· 
yanın İtalyan . ha.beş anlaşmazlığında 

işin hak veya haksızlık yönetlerini bil· 
mediği ve fakat Japonya iki memleket 
le~ dost olduğu için bu anlaşmazlık 
halıalmıdald gö~llnll söyllyecek du· 
rumda olmadığını ve Japonyanın dost

ça bir kotarma yolu bulunacatı umu
du ile meaeley.i ıillrilnetle kartrlama1r
ta olduğunu bildirmittir. 

ltalya, Japonlann llabefial.ana 
çok mal gönderme.inden 

.ulanıyor 
Tokyo, 20 (A.A.) - Oğrenildiğine 

ıöre, İtalyan elçiliği yönetkcri, dıt 

bakanbğma bat vurarak Habefistana 
pek çok Japon mah gelmekte oldutu
nu ve Habeıiıtanm 928 tarihli ltal. ı 

- Habq andlapnau hükümlerine da· 
yanarak İtalyan -malları sokmayı azalt
makta bulunduğunu aöyliyerelr 11•1an -
mııtır. 

Dıt bakaalığı adına verilen cevapda 
bunun aebebi Japon mallarmuı ucuz • 
luğu ve iyiliği oldupu Japon mal · 
lanna gösterilen beğeniyi töyledikten 
sonra Japonyanm siyasasına doku •.... 
yan yazan Roma cazetelerinia k ya· 
zılaam ileri ıümıiif •~Japonya ile İtal· 
ya arasındaki iyi durumu bozacak ya. 
zılan daha sıla olarak g8zden geçiril
mesini hülcümetinoen istemesini söyle 
miftir. 

Şimmye '"1llaı- Sii1'e)'flen J20 
bin aabr gerıi 

ltabh:~, 20 (A.A) - Gerçekten aQve
nilebilecek bir kaynaktan haber verildi
ğine göre fimd.İye kadar Süveyt kana -

lmd:an ızo.ooo italıyen geçmi1tir. ıo.ooo 
İtalyan da yolda bulunmaktadır. 

D.4CINIK H.48ERl~ER: 

Lahurda karışıklıklar 

Lahur, 20 (A.A) - Buradaki müsl 
manların ayaklanması üzerine 300 kif 

yakalanmıştır. Yatsıdan sonra müsl" 

manlar sokaklarda yerleşerek oturmu 
lar ve gün doğarken alayla dolaşmag 
başlamışlardır. Taş yağmuruna tutu 
lan polisler, geri çekilmek zorunda k 

mışlardır. Yardıma çağmlan süel ku 
vetler, gösterişçileri dağıtmak için dö 
dıef a ateş etmişlerdir. Ölenlerin sayı 
sı, daha belli değildir. Şehrin üzerin 
uçaklar dolaşmaktadır 

Amerika Biliilı satl§ını 
kontrol edecek 

Vaşington, 20 (A.A) - Saylavlar k 
rulu dış işJ.cr komisyonu, yabancı · 
kelere silah satanları her satıştan ön 
federal hükümetten izin almak zorun 
da bırakan bir karar almıttır. Bükü 
silah tecimi kontrolu hakkında ilerd4 
de yapacağı yasada bu kararı eaaa tu 
tacaktır. 

Romanyada komünutlerin 
çalqmaaı 

Bükreş, 20 (A.A) - Romen komil 
nist partisi son günlerde, kanuntU% 
lıtınalarını artırımı olduğundan, pof 
ülken.in türlü yerlerinde araıtı 

yapnıı1, belgeler ele geçirmi1, birço 
kimseler de tutaanmııtır. 

B. Loyd Corç yeni programını 
anlaıamlc 

Londra, 20 (A.A) - Hilkiimet, 
Loyd Corc'un yeni programına dün ce
vap vermiştir. Bu cevap, pazartesi gil• 
nli yayılacaktır. Ayni . gUnde li. Loy 
Corc avam kamarasında, yerli ve ya
bancı gazetecileri kabul ederek, ken 
önergelerinin bUkOmetçe neden ötü 
reddedildiğini anlatacaktır. 

.4lınanyanın Cin elçiliği 
Berlin, ZO (A.A.) - Almanyanıa 

Çindea orta elıiliii bGy&k elçiliğe ~ı· 
karılmaftır. 

Dol.Jıu l(ln tllıuel ayın 

Roma, 20 (A.A.) - Avuıturya ha.
bakanı Dolfulun 81Um&n8n yıl d8nümll 
dolaynile Vatlkan klHeeılnde btiy& 
dinsel ayın yapılacakbr. Aymda karcll
nallar ve elçiler de bulunacaktır. 

Fort Lauderdale (Amerika) 20 (A. 
A.) - Beyu 10yclan bir kadına bıçak• 
la 11ldımıı1 olmaktan qlu bir .enet. 
Klü-ldW.klana mcnıub oldukları 18111• 

lan matbll 100 kadar adam tarafmdla 
linç edilmittir. Bu maakelf adamlar, po
liı tefini ve ıardiyanlan lumıldlmıy.-. 
cak hale getirdikten •nra zenciyi taa
tup aamıılar ve rilcudunu kurtunla de
lik dqik etmitlerdir. 

Sovyet - Mançulco laôdüeleri 
•Japonya 

Tokyo, 20 (A.A) - 27 buiran tar 
hinde Amur nebd kanalına iki man 
çukuo topçekeriııin girmesinden ata 
Sovyetler tarafından verilen protea 
notasına brıılık olarak diyevde bulun 

B. Hirota, japon hükttmcti tarafın 

yapılan arattırmalarm bu lflsilde 
bir hacliteyi meydana s-...madı 

aöylemif ve seçen hu'-'"' 
hadiseleri dolayııiyle JapoDftlll1D 
yetlcr kıtmda yaptıiJ ıi..P .... n ~ 
sederek tanlan Ua•e etmiftil'1 

c - Bu hadiselerin ,.atek 10r8 

ıovyetlere clllfer. ll~ulmo topçeker 
!erinin bu,ıln .anlllflDUlı olan yer 
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Lavalin önergesi 
Fransız başbakanı B. Lava/'in 

Fransız büdcesinde 12 milyarlık 
bir tasarrul yaptıracak geı~i_~. "t~n.
kihat,, programı, beklendıgı gıbı, 
kimilerini krzdrrmı§ ve kalabalık 
gösterişlere yol açmısrrr. 

Savaşı kazandıktan sonra, Fran
sa, işyar aylıkları ile savaşçılara 
yahut emeklilere ayırdığı paral?rı 
çok geniş tutmuştur. ProsP,erıt~ 
devresinde, Almanyadan tamı
rat,, paraları durmada!.ı Fra.n~aya 
da aktığı için Jransız bud~csı'!ın a
labildiğine şişmesinde hıç bır ~a
katlık olamazdı. Fakat 1929 ıle 
1932 ara:,mdaki yalnız Fransaya 
mahsus son mirasyedilik devresi 
de kapandıktan sonra, ekono.mik 
buhran ile beraber büdoe derdı, ar
tık Fransa için de büyük sıyasal 
başağrılara sebeb olmuştur. Ve 
her defasmda ne zaman büdcede 
bir takım bölümlerden bir takım 
paralar indirmek gerekmişse par· 
lamentoda, basında ve sokakta bü· 
yük gürültüler kopmuş, para in
iJirmek önergesine yeltenen Jıükü
metler düşmüş ve onların yerleri
ni alanlar ya önergeyi hasrraltı 
etmişler yahud devedekulak indir
meler yapmışlardır. 

Böyle olduğu halde Lava/ hü
kümeti, $imdiye kadarki önerge
lerin en büyiiğünü ve en temelli
sini yapmaktan çekinmemiştir. 
Bunun sebebi Lava! ve arkadaşla
rmm cesareti değil; korkunç bir 
deflasyon ile paramn düşmesi 
korkusu arasında kisılıp kalan 
Fransanm bundan sonra artık öy
le ufaktefek tedbirlerle işlerini 
yoluna koymaktan uzak bulunma
sıdır. 

Daha geçenlerde, frank tehli; 
kesi iki hükümetin başını yedı. 
Parlamento sonunda Lsvale "üs
nomal yetkiler., vermeğe katlan
dı. Şimdi Laval, bu yetkilere da
yanarak önergesini yapmaktadır. 
Eğer şimdilik sokakta ve basında 
kopan gürültüler parlamento
ya da bulaşırsa, o zaman hükümet, 
onceden ele geçirdiği yetkileri 
kullanmaktan çekinmiyerek dedi
ğini yani önergesini parlamento 
;stemese de gerçekleştirebilir. 

Lava/ hükümetinin böyle bir 
şeyi yapıp yapmıyacağı pek kesti
rilemez. Çünkü, Fransa öyle bir 
memlekettir ki, orada, elinde par
lamentoca verilmiş "üsnomal yet
kiler,, olsa bile he~hangi bir hü
kümet, bunları kamoy sinirlilik 
gösterirse kullanmaktan, kullan
mak hakkı olduğu halde, gene çe
kinir. Yalmz, ~imdilik şu söylene· 
bilir ki, Laval'in önergesini iran
sız finansal durumu % 100 onadı
ğı gibi, ö.nceden alman yetkiler de 
iyiden iyiye tutmaktadır. Önerge
nin nasıl ve ne kadar faydası do
kunabileceğini bir başka yazıda 
lnceliyeceğiz. 

Burhan BELGE 

Taşraya işliyecek oto -
büslere istasyon 

yapılıyor 

Başdurak caddesindeki han -
lardan bazılarına yakın ilçe ve il
lerden otomobillerin gelmesi ve 
buralardan yolcualmaları dolayı
sile bir çok kazalar olmaktadır. 

Hbaylık tarafından şarbaylığa 
yazıhn bir mektupta bunun ya -
sak edilmesi istenmişti. 

Bu iş için şarbaylık tarafın -
dan yapılan tetkikler bitmiştir. 
Uraya her taraftan gelen otoh:.:.~ 
ve kamyonlarla otomobillerin 
Basmahaneye yakın boş arsalar
dan birine büyük ve genel bir 
gara i yapılacak ve bundan sor •. a 
gelen otomobiller buradan yolc..ı 
alabileceklerdir. Bu garajın ya· 
pısı eltsiltmeye konulmuştur. 

(Yeni Asır) 

Dü kü 
İ8ttuıhul gazeteleri 

Başyazılarında ne 
diyorlar? 

da «İngiltereye sa-
km kanmayın~ 

başlrklr ve Zaman imzah yazrda ilenili. 
yoı· ki: 

'İngilt re hah ş ısınde bir karar ver
miş ise vr• bu kar...rınx da şim.ni Londra
da yesil masa etrafında İtalyan murah
hasına teblig eylıyor::;a yapacak hıç bir 
ey kalmamıs demektir. İtalya derhal 

mutavaat edecek ve yola gelecektir. Biz 
bu mutavaatı tabii 1ngilteremn kati ka 
rar vermiş olması ihtimaliyle yün.itü
yoruz. Yoksa Londra müzakeratının, 

Ha:beşistanm üç devlet ara~mda paylaş
masına karar verilmesi gibi feci bir ko
medya ile neticelenmesi de mümkündür. 
Zaten büyük Avrupa devletleri için, 
menfaatleri namına, irtikap edilmiyecek 
hangi facia tasavvur edilebilir ki. 

• başyazısında ye -
Cumhurıyet ainci yerli mallar 

sergisinde inhisarlar idaresi pavyonun
dan bahsederek diyor ki: 

''İn.hisarların paviyonu, her madde· 
yi en çekici şekillerde sıraladıktan baş
ka bu açık bilgiler küçük broşürlerle de 
tamamlamak yöntemiyle adeta canh ve 
mıknatıslı bir okula haline yükseltilmi§
tir. Azıcık ağır yürüyerek, sıkca ve dik· 
katli tbakaraık yalnız bir çeyrek, yahud 
haydi yarım saatlik bir dolaşma ile İn
hisarlar paviyonunun her biri gerek e
lkonomik, gerek finansal bakımlardan 

büyük işler olan üç dört maddesi üze
rinde istiyebileceği lıiitün bilgileri elde 
etmiş oluyor.,, 

Tan ve Kurunda basyazı yoktur. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geç en bir hafta içinde güm 

rük muhafaza örgütü 42 kaçakçı, 
775 kilo gümrük kaçağı, 67 kilo 
tekit kaçağı, 1017 gümüş meci
diye, sekiz altın, iki tabanca, 12 
kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Emeklilerden kesilen para 
Özel yönetge ve uraylar ke -

fillik sandıklarında aktıla çah -
şan emeklilerin emek aybklarmm 
kesilmemesi Finans Bakanlığın -
dan ilgililere yazılmıştır. 

İzmirde zayif çocuklar 
yurdu açıldı 

llbayhk köy bürosu tarafın -
dan Yamaniarda bir çocuk ba
kım yurdu aç,lmıştır. Dün kam
yonla yirmi beş çe5imsiz çocuk 
Yamanlara gönderilmiştir. Ya -
rın daha yirmi beş çocuk yolla -
nacak ve bu çelimsiz yavrular 
Yamanlarda bir buçuk ay kadar 
kalarak dinleneceklerdir. 

(Yeni Asır) 
•• 

RADYO 
ANKARA 

19.30 - Eğitim saati (B. Hilmi Ma 

lik konusuyor) 
19.40 - Mus1k1: 
De.bussy Preludes 
Ferhunde Ulvi : Pinno 
20.00 - Arıcılık saati 
20.10 - Musiki: 
Schubert Ave Mari.a 
Spohr Aria 
Keman: Necdet Remzi 
Piano: Ulvi Cemal 
20.30 - Dans musikisi 

ISTANBUL 
12.30 - Plak neşriyatı 
18.30 - Dans musikisi (plak) 
19.30 - Çocuk saatı. Hikayeler. Me

sut Cemil 
20.00 - Konferans 
20.30 - Radyo caz ve tango orkea.. 

tralarx ve Çadıeci. Türkçe sözlü eserler 
21.30 - Son haberler - borsalar 
21.40 - Mesud Cemil (V.iyolonse-1 

solo) 
22.00 - Türkçe operet parçaları 

(plak). 

u~.us 

H 
Denizli Halkevi 
bisikletçileri 

Denizli, 20 (A.A.) - Batı il 
lerinde büyük bir turne yapacak 
olan Halkevi bisikletcileri dün sn 
bah yola çı {mıslaı-d;r. Bisiklet 
çiterin ilk konak yeri 125 ki!o 
me'"re olma t üzere Dirar'dır. 

s:siklet. 'lerin yap:icakları tur 
ne iki bin kilometreyi bulaca 1dır 

Esnaf cemiyetlerinin 
dünkü sünnet düğünü 
Ankara esnaflar cemiyeti, es 

naf çocuklarından 120 sinin düı 
yeni bahçede sünnetlerini yaptır 
mıştır. Fenniğ sünnetçilerin yap 
tığı operasyona uray doktoru B. 
Celal bakmış, ve sıhhat işyarları 
yardımda bulunmuşlardır. Çocui .. 
lar evvela öndeki otobüste ban 
do muzika olduğu halde şehir İ 
çinde do!aştırılmışlardır. Dün ge 
ce de bahcede güzel bir eğlen 
ce yapılmıŞ, bir tarafta band 
muzika, diğer tarafta İ11ce saz 
cazband çalmıştır. Çocuklara ka
ragöz, hokkabaz, kukla ve var 
yete numaraları gösterilm;ştir. 

Cemiyet çocukların sabah ve 
akşam yemeklerini de vermiş ve 
Sehzadebası şekercisi Osman us 
ta şeker, ş~rhet; Ünlü Ülküt sa 
bibi Bay Halit de pasta dağıtmış 
tır. 

Bir yıl içinde Ankaraya 
gelen göçmenler 

Bir yıl içinde Ankara ilin~ 
çoğu Ronıanyadan olmak üzer.:, 
Yugoslavya, Bulgaristan, Anta
kiye ve Suriyeden 500 ayle göç
men gelmiş ve buı.larm uyruluk 
işleri yapılmıştır. Yeni gelen 201 
aylenin uyruluk işleri de bitmek 
üzeredir. Bu göçmenler bükü 
metten yardım i.stememekte ve il 
içinde diledikleri yerlere ev ku -
rarak yerleşmektedirler. 

Bir köyümüz okul 
yaptırıyor 

Ankara ile Küçük Yozgat a 
rasında 150 evlik Hasan Oğla 
kö .. yeni bir okul yapltrmağa 

ka!':r vererek kültür direktörlü 
v.. ba1:. vurmuştur. lşi yerinde 
gune 't ... k k"'lt·· . 1 ek üzere ~n ara u uı 
ınce em • v·d· 1 
d. kt"rü Bay Rahmı ı ıne ya-
ıre o • kt" l . 

d ·lko ·· gv ret im ıspe or erın -
nın a ı b .. b 
den biri olduğu halde ugun u 
köye gidecektir· 

SAYIFA 

ER ER 
Hükümenlerin 
stajiyer likleri 

Hükümenler kanunu geregin
ce hükümen stajiyerliği adanhk 
sayılarak stajiyer hi.ikümenlerden 
askere almanlarm aylıkları kesil 
mekde ve izin ve diğer hallerde 
aktılı işyarların tabi oldukları hü 
kümlere tahi tutulmakta idi'~ 
SaU-ış kur, Fınans Bakanlığı ile 
anlaşarak hi.:kümen stajiyerlerin 
ilk altı aydan sonra işyarlıkları 
onaylanan gene stajiyer ~ıfatilc 
bu müddetten sonra işyar sayıl 
maları kararını vermiştir. Bu su 
retle askere giden hiikümen s~a 
ji:,:erler, diS!er i~yarlar gibi aylık 
l< ·mı a la.bileceklerdir. 

Ö~retmen stajiyerleri h·· ka 
r;\.rda~ faydalanacaklardır. 

Azat günlerinde işçi 
gündelikleri 

Yeni azad kanunu çıktıktaı 
soma cumartesi günleri öğleden 
sonra çalışmayan iscilerin pa · 1 

lan verilemiyordu. Fina.ns Ba · 
kanlığı diğer bakanlıkların dü
şüncelerini so:duktan sonra i !çi· 
lerin cümartesi gündelikleriniı. 
tam olarak verilmesini, yalnız ça 
hsrnadıkları saatlerin o hafta için
d~ki iş saatlerine üleştirilmer.ini 
uygun görmüş ve hadiseyi Ba 
kanlar kurulunun onaylamasın;:;; 

sunmuştur. 

Dünkü yangın 
Dün Hacıbayramda tarını ban 

kası işyarlarmdan Bay Salahad 
dinin oturduğu Zehra aparhma 
nının üst katında gaz ocağı par 
la yarak yangın çıkmış ve etrafı 
sarmadan evdekiler tarafındaıı 
söndürülmüştür. Bu arada oda -
da bulunan tarım enstitüsü oda
cılarından Hasan ve Nezihe ve 
hizmetçi Eminenin bacak ve kol
ları hafifçe ;anmıştır. Bunlar -
dan Hasan hastaneye kaldırıl -
m1ştır. 

Güllere gelen hastalık 
Ankarada bir kaç bahçede gül 

fidanlarındaki (Kilatüs Aryetüs) 
adlı bir lrurd görülmüş ve üreme
den kökünün kesilmesi için tarım 
direktörlüğünce gereken tedbir· 
ler alınmıştır. Böcekler güllerin 
sapını içinden yiyerek kırmakta
dır. Bahcelerinde bu böceklerden 
görenler tarım direktörlüğün'! ' ·· 
her verirlerse savaş işyarları der· 
hal fidanları ilaçlamak üzere ge 
leceklerdir. 

Arsıulusal fizyoloğlar ku
rultayındaki salkurumuz 

9 ağustosta Leningradda top
lanarak 18 ağustosta Moskovada 
işlerini bitirecek olan 15 inci fiz. 
yologlar rsıulusal kurultayma 
hükümetimiz adına delege ola • 
rak Sağlık ve Soysal yardım Ba
kanlığından hayatiğ işler istatis
tik uzmanı Doktor Remzi Göne.ıç 

ve Kültür Bakanlığından İstanbul 
üniversitesi profesi.irö Doktor Ke-
mal Cenab katılacaklardır. 

Kurultay dört gün genel top
kmtı halinde çalışacak ve ayrıca 
40 komite toplantısı yapacaktıı-. 

Önemli fngiliz, Fransız ve Ame
rikalı profesörlerin tetkik sonuç· 

larmı dinliyecek olan kurultay. 
bütün dünya fizyologları tara -
fından yazılıp verilmiş olan 4 ~~ 
raporu da inceliyecektir. Bu ra· 
•>orlar, fizyoloji Hmini ilgiliyen 
türlü meseleler hakkındadır. 

Kurultay iiyeleri, ilmiğ çalıf 
malarından başka, Leningrad ve 

Moskovanm bütün kültür ve ilim 
enstitü ve kurullarını da gezecek
lerdir. 

Yasak bölgenin sının 
ikinci yasak bölge Üsküp kö 

yünün (3) kilometre güney ba -
tısmdaki 280 sayılı tepeden hat 
lavarak kuzay tarafından yatsüel 
bölge sınm ve Kırklarili kenti 
batısında Dolan köyünden geçe· 
rek Yenice - Kavaklınm on bet 
kilometre güneyi Bayram dere 
köyü güney çevresi içindeki böl.. 
genin ''müstahkem mevki,, <. • .ı • 

rak ilinı Bakanlar Kurulunda &
nergelenmiş ve çevre içinde ka • 
lan bölgenin Kırklarili müstali -
kem mevkii olarak ilanı ve ba 
bölgenin 111 O sayılı yasak böl 
geler kanunu hükümlerine tab\ 
tutulması kabul edilmiştir. 

İstanbul telef on sosyete -
sinin çalışmasını kon trol 

1stanbul telefon sosyetesinin 
çalışmalarını Bayrndırlık B · 
lığı adına filen kontrol edec_ •c 
olan komisyon üyeleri di1n akşam 
lstanbula gitmişlerdir. Komis • 
yon yarın sos yeten İn merkezinde 
cahl'rrta~ına başlayacaktır. 

Gümrük işyarlan kurswıu bitirenler 

Gü.mrlik ve Tekitler Balcanlrğrnm gümrük işyarlarr için ;ıçttğı kursta srnaçıarrn yapılcll~ım yazmıstık. 

öğretmenlik yapan Bakanlık yönetgeri ile diğer öğretmenleri ve knnıı nirirenleri f!Östcrme '{tNlır. 

I(f'Sı:iİmİ.' !:_ ... ta 

ANKARA BiRASI: Sıcaklarda serinlik. 
8° ün gazino, bal- çe ve lokantalardan iste • 

her zaman neşe vt~ ~ıt1hat \'t\rir. 
(Yenişehirde Orduevi hah~esinde ve Orduevi karşısında rdı;ı:.-ndisler birliği 
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Giir.iin mt·selelerinden: 

Habesistan bilmecesi 
' Sir Erık Stördı: Sir Erik ciksürdü. 

- Bereket versin, dedi, Nilin başlı· 
ca iki kolu var: Mavi Nil, Beyaz Nil. 

- Bununla ne demek istiyorsunuz? 
Gülümsedi. 
- Önce buzluk boş mu? ona baka

lım. Bütün bunları size uzun uzadıya 
anlatmam için bir viski çok değil. 

Sir Erik Stördi ile ilk defa konuşu
yordum. Kendisini darıltmak tehlike
sini göze alarak bu tuhaf adamdan gü
nün birinde daha uzunca bahsedeceği
mi umuyorum. Ona bir kompliman gö· 
rünen her şey, kendisini her zamanki 
nazikliğinden çıkarmak tehli:<esini do· 
ğuruyor. Arabistan ve Filistin harbla
n sırasında yüzbaşı olarak hizmet et
tiğini, Lavrens'le General A llenbi'nin 

ona karşı özel bir saygı gösterdikleri
ni taıbii kendisinden öğrenmedim. Öte 
taraftan, ileride anlatacağım bir tesa
düf sonucu olarak, onun boş vakitleri
ni yazı yazmağa hasrettiğini ogren
dim. Zaten Sir Stördi yazdıklarını ki
tab halinde çıkarmamış. Günün birin· 
de, kendi yazdığı Uç veya dört hikaye
yi parça parça fransızc:aya çevirerek, 
bana okwnağı kabul etti. Onun "ne t'l'-. 
ne çoık,, yahut "Zafarana,, gibi biki
yelerinin, bir Somenet Moghem'in en 
eyi hikayeleri kadar güzel olduklarını 
söylemekle ne &empatiye ne de bir bulu
şun sevincine kapılmış olmaktan çe
kinmiyorum. Görüyorsunuz ya, bu 
epey komplelts olan adama, çok kimse
ler çok şeyler üzerinde ders veremez· 
Jer. Habeıistanda olan bitenlerle ha
beşler hakkındaki bilgilerine gelince 
bu, Sir Erik Stardi'de bir ayle ananasr 
gibidir. Topçu ıubayı olan babası 1867 
de Sir Robert Napicr'in kumandasında 
olup, Ne&tic Teodoruı'u Magdalada 
ık.uşatarak onu, kendini öldürıneğe sevk 

eden orduda çalızmış. Kendisi de, ne 
gibi şartlar altında ve hangi taraftan 
olarak girdiğini pek bilmediğim 

Adua harbında bulunmuş ve o zaman 
24 yaşında imi~. Size onun yasını da 

söylediğimin şimdi faı:ıkına vardım. 

Zaten o, yaşlılığından dolayı hiç de 
utanç duymuyor. Tersine olarak, yaşı
nı hiç göstermediğini bildiği için, kaç 
yaşında olduğunu kolayca söylüyor. 
Hayatını, asağı yukarı aynı uzunlukta 
devrelerle, Londra, Kan ve Habeşistan 
arasında bölüyor. Habeşistanda, Çer 

dağlarında büyük kahve tarlaları var
mış. 

Söylemegı unuttum, o da Dire 
Daua'da be11 nı bulunduğum trene bin· 
mişti. Şüphesiz ondan bahsolunduğunıı 
işitmiştim, fakat kendisi.ni tanımak şe· 
refini henü:.: kuanamamıl!tım. Be"im 
lrompartimlmın onunkine göre daha 
rahat olduğu için, kendisine birli.kte 
oturmamızı önergedim.. O da naz • 

lanmadan kabul etti. Onun için o gü

nün geri kalan kısmını, içinden geç
mekte olduğumuz ülkenin üzerinde 
toplanan fırtınadan bahsederek geçil'
dik ve ben 13 birinci k~nun 1906 da 
Fransa, İngiltere ve İtalya arasında, 
"Habeşistanın bütünlüğünü garanti 
altına almak,, için yapılan tuhaf anlat
manın - ki bu anlaşma ile harb bu· 
günlerde sağlam bir realite olmaktan 
geri durmayacaktrr - ne olduğun• an

lamamı ona borçluyum. 

- Bu anlaşmanın asıl ismi: "Habe· 
fistan hakkında fransıs, ingiliz ve İtal
yan hükümetleri arasmda uyupna,,. 
dır. Bu "uyuşma,, kelimesi sizin hatı
rınua bir düşünce getirmiyor mu? 

- Ne demek istiyonunuz? diye '°"" 
dum. 

- Yani, bu kelimeye nasıl bir an
lam veriyorsunuz? 

Kutsal diplomasi ananalarının 

buna verebilecekleri anlamı veriyo-

ru.rıı. 

Sir Edk başını salladı. 

- İşte ben de bu yüzden kayguya 
düşüyorum. Tabii fransızlar için aynı 
zamanda da ıtalyan dostlarımız iç.in, 
uyuşma kelimesinin başka bir anlamı 

yok mu? 
- Var, dedim, fakat bayağı bir i!ll 

lamda, ve bu duruma uyacak bir şekil 

de değil. 
- İ~tc en de onu s:.:ylemek istiyo 

rum. ''Uyuşma,, bir:·ı n z r. :- na oltı· 

rak da vamlabilir. 

- Evet, evet, öyle ... dedi, aldanma
dığımı görüyorwn. 

İste o zaman, hemen hemen dam
dan düşer gibi, bana mavi Nil'le beyaz 
Nil'den bahsetmeğe başladı. 

- Size söylemiştim ya: Benim mem.. 

leketim için <le, dünya medeniyeti için 
de, Nil'in üçüncü bir kaynağının ol
ması bir felaket olurdu. Bu yüzden 
dünya üçüncü bir harbın tehdidi altın·· 
da kalrrdı. 

- Sorumu tekrarlıyacağım: Bu
nunla ne demek istiyorsunuz 

- Çok basit bir şeyi anlatmak is
tiyorum. Faşoda meselesi çıktığı za
man kaç yaşındaydınız? 

- Aşağı yukarı on iki. 
- O halde bu, o zamanlar Fransa 

ile İngiltere arasmda bu yüzden az da
ha harb çıkar gibi olduğunu bilmeniz 
için yeter. Belki bunun sebebini de ha

tırlıyorsunuz. 

Biraz bozularak: 
- Evet, dedim, çünkü Nil'in, beyaz 

Nil denilen ikinci bir kolu var ... 

-Ve bu kolun üstünde de Faşoda bu

lunmaktadır. Tamam. Fransa ısrar et
mediği için her şey yoluna girdi. Fa
kat Nil'in, demin de gördüğümüz gibi. 
başka bir kolu daha var: Şu, hep bildi
ğimiz, ve bugünlerde kendisinden epey 
bahsedilecek olan mavi Nil. Bu nere -
den çıkıyor? 

- Haheşistanın ortasındaki Tsana 
gölünden. 

- Güzel. Buna göre, 1899 da Fran
sanın Faşoda ve Sudan üzerindeki i'>
teklerini doğru bulmayan İngilterenin, 

1935 te İtalyanın Tsana gölüne yakın 
-ıopraklar üzerindeki isteklerini de 
doğru bulmamasını anlamak kolaydır. 

- Şu halde, neler olacağını sanı· 

yorsun uz? 
Sir Erik yeniden gülümsedi: 

- Bütün iş, bir şeyi bilmektedir: 
1935 teki İtalya, 1898 deıki Fransa gibi 
davnnacak mı? 

- İtalya bu iı:ten vaz geçmezse. 

belki de harb mı olacak? 
- Belki ama, muhakkak değil. İn· 

giltere barışçıl bir ulustur ve muayyen 
bir tavırla kendisine gösterilen kanıt
ları her zaman dinler. Almanlar bunu 
çok eyi anladılar. Kısaca, demin de si
ze söylediğim gibi, şu Nil'in üçüncü 
bir kaynağı daha olmaması ne büyük 
bir şans. Bu yüzden uluslar sosyetesi 
için çıkabilecek dırıltıları bir düşünün 1 

~ :(. :(. 

Bugi.inlerde aşağı yukarı her taraf· 
ta, Habcşistana yerleşmiş olan yaban
cılar hakkında biribirini tutma.ı haber
ler okunuyor. Bazıları, habeş halkının 

yabancılara olan düşmanlığının itiraz 
götürmediğini, resıniğ orunların bunu 

körüklemek için her şeyi yapacağını 

söylüyorlar. Başkaları da, yalnız İtal· 
yanlar için tehlike olduğunu söylüyorlar. 

Zaten bunların hemen hemen hepsi, he· 
le kadınlar, İtal,yaya gönderilmiştir. 

Çağdaş Romanın ahnyazxsını elinde 
tutan adam. alacağı kararlarda, düşman 
elinde bıralı:ılınıf rehineleri düşünerek 
etki altında kalmak istemiyor. 

Doğruyu söylemek luun gelirse 
ben bahsedilen bu yabancı düpnanhğı
na pek inanmıyorum. Fakat bu gibi 
meaelelerde itleri kötü tarafından gör
mek gerektir. Yarm İtalya ile Habe
şistan arasında başlayacak bir harb bü
tün avrupablan istenilmiyen kimsel~r 
haline sokabilir ve bu yabancıların 

konsoloslarını, onlara, mümkün olduğu 
kadar sUratle Habeşistandan çıkmaları 
için emir vermek zorunda bırakabilir. 

TüRK 
(;oc 1lJKl~ARI 

T Ü R K K U Ş U'na 
azdınız 
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aban ı gazetele 
Sir Sauıuel Horuıı diyevi ve f ran ~ız gazetch"lri 

Sir Samuel Hor'un diycvi tabiaıile fransız gaz~telcrinde de uzun yaralara yol açmış
~ır. Bu diyevde verilen in:ıncalara sevinen Temps gazeteSİf!dC' ıı başka, yazılarını a!Ip aşa. 
gıya koyduğumuz öteki gazeteler, bu sözlerin şimdiye kadar yaprlan toplanlllar ve çıkarı
lan bildirik/erde de söylenildiğini yazmaktadrrlar. 

Dun Sir Samuel Hor tarafından 

söylenen sözler, İngiliz - alman deniz 
anlaşmasından sonra Paris ve Londra 
arasında yapılan oyla~malardan İngiliz 

hükümetince çıkarılan bir sonuc i:se, 

Foreyn Ofis'le fransız dış işler bakan· 
lığının yaptıkl;;ırı çalı§maların, çok ka· 
rışık görünen bir durumu aydmlatmı~ 
olmasından dolayı hoşnud olabiliriz. 
Dostlar arasında yapılması lazımgeldi
ği gibi, B. Laval'in çok içtenı olarak 
önce B. Eden'e, sonra da İngiltere bü
yük elçisi Sir Corc Klerk'c karşr kul
landığı lisanın Londra'da anlaşılmış ol
duğu göriilüyor. İngiliz drş bakanı yal
nız, 3 şubat ve Stresa sıyasasiyle, Lon· 
dra kabinesinin alman hükümctiyle yap· 
tığı deniz anlaşması arasındaki karşrt
hğm telasa düşürdüğü ingiliz kamoyu· 
nu yatıştırmak için değil, fngilterenin 
dış sıyasasrnın yeni gelişimleri bakı · 
mından arsıulusal kamoyu da inançla
mak için bu sözleri söylemiştir. 

... Sir samuel Hor'un, Fransa ile 
İngilteren in yapacakları iç tem işbirli

ği hakkında söylediği sözlere, layık 

oldukları değeri veriyoruz. Otuz yıl· 

danberi bu iş birliğinin denı:ci ve ya1· 
nız sıyasal bir düstur üzerine değil, 

birge asığlar üzerine kurulmuş olan 
fransız - ingiliz dostluğu hakkında dtf 
bakanının söyledikleri, özel olarak dik· 
kate değer. Hele son haftaların hadise· 
!eri ve İngiltereyi Almanya ile iki ta
rafh bir deniz anlaşması yapmağa sev· 
keden sebebler hakkında nasyonal -
sosyalist gazeteler tarafından ileri sü
rülen yoralar, fransız - İngiliz fşbirli· 

ğinin daha güçleşmesi korkusunu doğu
dabileceği için, bu sözler memleketi· 

mizde derin yankılar bırakacaktır. z~
ten simdi bu korku geçmiştir. B. Samu
el Hor, büyük Britanya dış bakanrna 
yaraşan bir otorite ile, İngilterenin ar
tık modası geçmiş bir "tek kalma., sı

yasasma dönmeği düşünmediğini, arsı· 
ulusal iş'Jirliği zihniyetine bağlı kal· 
mak niyetinde olduğunu, güvenlik VI' 

barış meselelerinin bölünmezliğini ka
bul ettiğini, Lokarno'yu tamamlıyacak 
hava anlaşınasmın ancak ilgili beş dev
letin de buna girmesiyle yapılabilel'e· 
ğini ve bunun da her türlü ayrı hava an
laşması yapmak fikrini uzaklaştırdığr
nı söylemiştir B. Samucl Hor, doğu v" 
orta Avrupa güvenlik paktlarının ace
le olarak yapılması lüzumu üzerincle 
de ısrar etmiştir. Görüldüğü gi.ıbi bu, 
İngilterenin, 3 şubat tarihli Londra bil· 
diriğinde ileriye sürülen meselelerin 
bölilnmez oldukları haıkkmdaki fransız 
tezine kesin olarak katılması demektir. 
Sir Samuel Hor daha da ileri gitmiştir: 
B. Hitler'i açıkça ve evgin bir şekild" 
"barış davasına hakikiğ bir yardım yap
mağa ve bu yardımla, yalnız orta Av
rupa ve doğu A vrupası hüktimetlerin
de değil, AvruP.Ctnm batısındaki hükü
metlerde de uyanan kayguları yatıştır
mağa,, çağırmıştır. Bu ç.ağırınrn Ber
tin'de duyulacağını umalım. 

lngilu dış bakanı italyan • habeş 
anlaşmazhğuıdan da tedbir ve sükfinla 
bahsetmiş, B. Eden tarafından Roma'da 
yapılan önergelerin, bir harb tebliıkesi· 
nin önüne geçmekten başka gaye güd· 
mediğini inançlamıştır. Sir Samuel Hnr 
italyanlann genişlemelerinin lüzumu

nu ve haıbeş hütdimetine karşı yapılan 
bur tenkidlerin doğruluğunu kabul et
miş ve son olarak, ltalya'ya karşı alm· 
ması ihtimali olan ekonomik tedbirleri 
yalanlamıştır. Bu işte de Londra hUldi
meti sağduyudan ayrılmamaktadır. Ve 
Sir Samuel Horun diyevinden sonra BT'i
tanya kabinesinin, aynı zamanda Ulus
lar Sosyetesinin de otoritffini koruya. 
rak, İtalyan - Habeş anlapnazlığmrn 

aıyasa yoliyle ve usalır bir tarzda kota· 
rılmasma karşı durmıyacağr sanılabi

lir. Kısaca, dün dış bakanı tarafından 
açık~.ı anlatılan sıyasa ile, Britanya ka· 
binesi• kendi davasına İngiliz kamoyu 
ön .. 

A vaın kamarasında verilen söylevin 
de bu kamoyun inançlanmağa çok ihti
yacı olduğunu ispat etmektedir. Bay 
Loyd Corc güttüğü sıyasanın, Versay 
andlaşmasınrn kuyusunu kazdığını ve 

Almanya'yı, yükenlerini tanımamaaa 
b 

yüreklendirdiğini unutarak, İngiltere 

hükümetinin dış sıyasasında gösterdi
ği zayıflığa karşı, işçi ayrışıklar tara
fından çok alkışlanan sert bir söylev 
vermiştir. Kendisinin de bağışlattıra

caık birçok kusurları olan bu ihtiyar 
Gal'linin böy!e sözlerle ortaya çıkm:ı
sı, Londra hükümetinin dikkatini uyan
dırması gereken bir noktadır. 

Temps, Paris • J.J. 7. 935 

* *"' 
İngiliz dış bakanının, ingiliz . alman 

deniz anlaşması yüzünden Fransa ile 
İngiltere arasında açılan gediği "ucuz • 
ca,. kapamak için yaptığı girişim, zaten 
bu iş hakkında ileri sürülen kanıtlarla 
çürütülmektedir. Sir Samuel Hor, harp
tan önce fransız donanması alman do • 
nanmasmdan vüzde 30 nisbetinde zayıt 
iken yapıJan anlaşma ile fransız donan -
masının alman donanmasına göre yüzde 
43 nisbetinde daha kuvvetli olmasından 
dolayı anlaşmanın Fransa'ya elverişli ol
duğunu isabta çalışmaktadır. Son gün • 
Jerde yapılan gemiler hakkında Berlin • 
den verilen haberler alman, deniz tezgah· 
larının tam randımanla çalıştığını göa • 
termeseydi, ileri sürülen bu kanıtlar doğ
ru olabilirdi. Bu gidişle Almanya iki iiç 
yıl içinde İngilterenin kendisine verdi~.i 
tonajdaki gemileri denize indirebilir Sir 
Samuel Hor o zaman B. Hitler'in yeni 
istekler ileri sürmiyeceğini garanti et • 
memi~tir. Zaten, anlaşma yapıldıktan 

sonraya kadar İngiliz deniz bakanlığı al
ınanların yeritmek istedikleri deniz prog
ramım öğrenemediğinden, bu düşünce 

akla yakındır. 

İngiliz dış bakanı, bize danışılmadan 
yapılan bu iki taraflı anlaşmayı, lngilte
reye danışılmadan yapılan fransız • sov
yet anlasmasına benzetmek istemiştir 

Sir Samuel Hor İngiliz dış bakanlığına 

yeni gelmiştir. Böyle olmakla beraber, 
daha 1934 temmuzunda Londrada B 

Bartu'nun ve daha sonra da BB. Flan • 
den ve Laval'in bu iş hakkında İngiliz 
devlet adamlariyle konuştuklarmı bit • 
mezlikten gelebilir mi? Bu anlaşmanın 
Stresa konferansında Sir Saymen tara -
fından açıkça onandığını da bilmiyor 
mu? İngiliz delegeleri, bizimkilere bu 
paktı çabuk yapmalarını bile tavsiye et
medi1er mi? Öte taraftan karşrlııklı yar
dım için yapılacak olan iki taraflı pakt
lar, 7 birinci kanun tarihli Roma an· 
laşrnasiyle 3 şubat tarihli fransız - in
giliz !:ıildiriğinde ve 14 nisan tarihli 
Stıesa konferansının kararlarında acık· 

ça yazılı değjl midir? 
Şüphesiz, Sir Samuel Horun diyevi 

İngilterenin, biribiri arkası sıra gelen 
tarihlerde kararlaştırılan şeylere döne
ceğini gösteriyor gibidir. Dış bakam 
barışın bir bütün olduğunu uzun uzadı· 
ya anlatmakla beraber, her zamanki gi
bi, İngilterenin yeni bir yüken altm:ı 
girmiyedeğini söylemiştir; Berlini, do· 
ğu ve Tuna paktlarını imzalamaya ça
ğırmış ve hav;; paktından yana inanca
lar vermiştir. Bütün bunlar Londradıı 
3 ~ubatta fazlasile söylenmişti. Bunun-

d beraber İngiltere, Almanya ile den.iz 
anlaşmasını imzaladı. Onun için, Sir 
Samuel Horun söylevinin kapsamı an
caık hadiselerin sınacından geçtikten 
sonra bu diyev hakkında bir hüküm ve· 
rilebilir. Eko dö Pari, Paris 13.7.19JS 

• * • 
Eğer İngiltere bu son hafta içind". 

kullandığı metodun sakıncaları ve 1920 

denberi güttüğü sıyasanın genel so 

nuçları hakkında düşündüyse, kendimi
zi mutlu bileceğiz. Her zaman almanlar· 
dan yana olan ve Hitlerinkin" 
benzer bir '>f-Itlikle konuşan B. T....oyd 
Cc-rca cevap veren Sir Osten Çember-

lan kolaylıkları çok yerın<lc olarak 11" 
t•rlatmıştır. Bunun arkasından kara ff 
deniz silahlanması başlamış ve gerçek1'1 
miştir. Bunları, akımsar davranarak 1Ji.' 
le, ingiliz diplomasisinın başarıları 01' 
rak görmek mümkün değildir. İşin asil 
aranırsa, İngiltere jermanizmin kart' 
sında kaygulu olarak kalmaktadır. 

Sir Samucl Horun söylevine baki' 
lırsa İngiltere, Almanyanın artık geııel 
barış sıyasası için yapılan iş birliğill• 
katılabileceğini umar görünmekte ft 
Almanyayı, iyi niyetlerini açrğa "uf' 
mağa çağırmaktadır. Bunlar, şüphe_. 
iyi dileklerdir; fakat ayni zamanda, çal 
yakından incelenmesi gereken ve bi.sb' 
tarafımızdan çok büyilk bir uyanıklıl 
gösterilmesi gereken projelerdir. sııl' 
jermanizmi tanımak ve onun isteklcrlt 
nin ne olduğunu bilme-k için sebeblC .. 
miz var. Zaten Almanya, aaıl du,Unct' 
lerinin neler olduğunu hiç ııaklamıyoft 
Biz ne bir hava paktile, ne de başka ~ 
nu\nnalarla hiç bir yeni aaknmzlığa ıt 
rüklenemeyiz. Biz Avrupa dilzeninl' 
ve genel güvenliğin her zaman için il' 
giliz • franıuı - italyan dMtluğun~ 
sağlamlığına ve barıştan yana olan de"' 
!etlerin sahih olduktan süel ve tine' 
gerçek kuvvetlere bağlı olduğunu dt 
şünmeıkle, bu düzen ve güvenliğe i~ 
hizmet ettiğimizden şüphe etmiyoru• 

Jurnal de Deba, Paris - 13.7.J9Jl 

Fransanın yeni 

Bastiy'leri 
178!J lransız devrimi Parisin tariJı/1 

Bastiy zındanrnın ayaklanan halk tatl' 
fından alınmasiy/e başlamı§tt. Frans1' 
larm ulusal bayramı olan bugünün yı~ 
dönümü kutlanırken, 14 temmuz tarib' 
li La Repüblik gazetesinde ünlü fr8' 
sız politika adamlarından radikal • sol 
yalist Emil Roş "bugünün BastiyJeıl
diye bir betke yazdı. 

B. Emil Roş, Bastiy alındıktan ~ 
ra d-aha devrimin ilk günlerinde dema' 
rasi düşmanlarının halktan hınç aırrı•• 
için daha büyük bı'r gayretle çalışma'f' 
koyulduklarını ve zaman geçtikçe eki' 
nomik alanda bir değil, birçok Bastif 
Jer kurulmuş olduğunu anlatt1ktan ~' 
ra diyor ki: 

Bugün mesele yeniden ortaya çı_. 
mıştır. Ve artık yalnız sıyasal değitdlı 
ekonomiktir. 

Cemiyet şimdi, eskiden suç sayıl-' 
iki ayrı ekonomik birte,meye sahne ol
maktadır: Kuvvetlerini muhafaza el' 
mek istiyen kapitalistlerin birleşınJı 
kendi haklarını kazanmak için hütcf' 
meti ellerine geçirmek istiyen işçileri 
birliği. Ve bu buhranın en ağır devriıı' 
de devlet acınacak bir seyirci durı" 
munda kalmaktadır. 

Ekonominin bugün içinde bucaıadS 
ğı boğulma tehlikesine karşı hüküııı" 
tin elinde silah olarak bulunan ce 
kanununun yüksek fiatlarla ve ürün "" 
lığı hakkındaki 419 ve 420 inci madd 
terinin ne hükmü olabilir? 

Hakikatte ekonomiyi düzenlerne 
çalışan küçük bir egemenler grupudıı" 
Bunlar memleketlerin pek çoğunda ti 
yo ve basm gibi kamoyun neşir araçt 
rı üzerinde büyük bir etki sahibidirlftı 

işte hakikiğ Bastiy'ler bunlardır· 
Fakat hükümetin otoritesini ltot1 

mak için, ekonomik birlikler şefler1 

bu kadar etgerlik vermemek bir hak ff 
hatta bir ödevdir. İnsanların bugil 
içinde yaşadıkları yoksulluk dururnıt~ 
da onların kazançlarını sınırlandı~ 
bir hak ve hatta bir ödevdir: devıet1' 
birliğini korumak için, onların caııfll' 
larını, karnova hürriyetini, ulusa e 
menliğini tekrar vermek üzere kont 
etmek, yönetmek ve diizenlemek 
hak ve hatta bir ödevdir. 

Bu çifte 
birleşmek ve veni Bıstiy'leri \ 
işte 1789 un 14 k 1 
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(Blaşr J. ci sayrf ada) 

Bölfrye bağl<.:nacal~ borçlular içirı 

tapu ,·önetgele rim• vcrileceJ, 
retvel: 

K nunun n r i olan 24 hazin:n 1935 
tarihinden başlayarak üç ay içinde Ta
rım bankası tapu yönetg-elı-rine bir cet
vel ile bu .kanun hükümlerine gore 
borçları bölülendi rilecek borçluların 

adlarını bildinnesi lazım ge ldiğinden 

hesapların bir kısmı veya tamamı, bu 
kanun hükümleri içinde olan borçlula
rın ad ve sanlarını köyü ile birlikte a
çık adresini göst eren cetvel hazırlana· 

cak ve t apu d.ıyrelerine verilecektir. Bu 
cetvellere borç mikdarı yazılmıyacak
tır. Bu cetvellerin birer nüshası genel 
dirdktörliiğe gelmektedir. Genel direk
tl>rlüğe gelen kopyelere tapu, kadastro 

ve yönetge dayrelerine ne zaman veril
diği i aret edilmektedir. 

T"P" yij,ıetgelerini ilgilendiren 
lıiikii.mler: 

Tapu yön-etgeleri bu cetvelleri alın-
ya kadar toprak vergisi kanununun 

konusu olan ve taşıtsız mallar hakkın· 

ela her türlü tasarruftan yapmak ve si
cille geçirmeden önce, taşıtsız: mal sa
hibinin banka ile ilgisi olup olmadığını 

banlladan sormayı ve bankada alacağı 
yoksa veya kalan ta§ıtsız mallar borca 
yüzde yüz fadasile yetiyorsa, bu tasar
r.uf işine oyda masınt bildimıe!k zorun
dadır. 

Borçluyu nasıl haber verilecek? 

Borçlular kanun hükümleri içinde 
bölü işlerini yaptımıak üzerıe çağmla
caklardır. Kanun; yapılacak bildiriğin 
genel -.eya özel listelere yazarak kamu
sal yerlere asmak ve her borçluyu borç· 
luluk durumunu ayrıca bildirmek sure· 
tile ycıpılması hususunda bankayı özgür 
bırakmıştır. Bunun için banka, ya borç
lunun uzun adresini taşıyan listelerin 
b irer sayısını köy ve uranlara astırmak 
ve muhtarlara vermek veya her borç· 
luya ayrı ayrı mektup yazup çağırmak 
usul1erinden birini yeritecektir. 

lforçlarmı ve,.mek isteyenler: 

Bölüye bağlanmadan ve bildiriğden 
60nra birinci altı ay .içinde borcunu tam 
veya bir kısmını vermek istiyenlerin ar· 

zuları kabul edilecektir. Bu borca geç· 
miş günlerin üremi liesap ve ilave edil· 

dikten sonra gerisi de mikdar usulüne 
göre bölüyc bağlanacaktır. Bölülendi· 

dlecekolan ana paraya, bu tarihten al
ma gününe kadar yalnız yüzde üç ürem 
alınacak komisyon ve tahsil adı altında 
yeniden 'bir şey alınmıyacaktır. 

Biilü ~ine luıdar :;(mumda 
yapıltıcak? 

Borçlunun bölüleıune işinden fayda
lanması için kendisine yapılacak bildi· 
rıiğ Te listelerin asılması tarihinden 

ayarak altı ay içinde bankanın şube 

ve sandıklarına baş vuracak ve kanunun 
hükümleri dayresinde borçlarını ye
ni senetlere bağlayacaktır. Bu zaman i· 
sinde ıbu işleri yaptırmayanlar borç mik
Qarının bir bölüsü kadar bir parayı ö
demek şartile ikinci altı ay içinde borç-

-=== 

o rı 
larını yeni senetlere bağlamayanlar bu 
taksitlendirmeden faydalanmıyacaklar

dır. 

Ban~. köylümiız kendi genliği için 
devletin büytik özverilerle kot. rdıgı 

bu hüyük işten vakit gecirmcden fay
dalanmalarını .. nhtmak gibi i'dnci bir 

ödevi de üstüne L lmış ve bankanın ye
ni ve en önemli bir servisi olan (tarım

sal ödünç verme) ervisini pekiştirerek 

bölü işlerinin gecikmeden yapılmasını 
sağlamıştır. 

1',.f,•m·iiz ı•ılilen lcl§llsız m<ılfrırm 
geri uerilme. i ve iirenleri11in 

lı e. abı: 

Borçları 1931 :>onu envanterinde ya

zılı ve bu kanun hükümleri içinde bö

lülendirilecek ıl:ıorçlardan 931 yılından 

sonra bankaya geçmiş olan taşıtsız mal

lar baş vurma halinde 'kendilerine geri 

verilecek ve borçları kanun hükümleri. 

ne göre bölüye bağlanacaktır. Banka, 
mal kendine geçerken yaptığı masraf

ı rı buna il!ve edecek ve bundan sonra 
yalnız yüzde 3 faiz yürütUlecektir. Mal, 

hibine geri verilecek fakat borç öde
ninceye kadar bankaya birinci derecede 

ve birinci sırada ipotek olarak ıkalacak
tır. Mal bankaya geçtikten sonra kiraya 

verilmiş ve bankaca para alınmış ise ver
ği ve yapılmış başka harcalar düşülerek 

geri kalan mikdar borçtan indirilecek· 
tir. 

Tarımsal kredi kooperatifforiııe 
devredilen ab:ıcaldar: 

Kanunun hiıkümleri i~inde bölüye 
bağlı zincirleme kefilli alacaklann ko

operatif ortakları kıtmda olup kurul • 

duktan sonra kooperatiflere devredil -

miş olanlar böltilcndirilecektir. Baş vu· 

racak borçlunun kooperatife devredil· 

miş olan borcu, kooperatifler tarafın

dan tekrar bankaya devredilmek sure

tile olacaktır. Kooperatifler borçluya, 

bölülenecek hesaba ilave ola ak para 

vermi§lerse bu ilave veribn kısmın, 

kooperatiflerce ayrılacak ve bankava 

ancak borçlunun banka tarafından on· 
cc kooperatife mal edilmiş zincirleme 
borcunun devri yapılacaktıı 

Horçlunun fazla rclıinlcrini11 
çiiziilmesi: · · 

A - Borçları kanun hükumlerine 
göm bölülendirilmiı borçlulardan tak -

aitlendirme meselesi bttikten soıı:-:ı ban
kaya baş vurarak banka ala :af:ını yür.· 

de yUz fazlasile karşılamaya yeteceı. 

taşıtsız mal ile sağlayanlar. tankanın 

taksit inancası, olmak üzere yalnız ü • 
rünler üzerindeki rehın hakkı kalmak 

şartile öteki taşıtsız mallar üzerindeki 
özgür tasarruf hakkını kazanacaklar ve 

bu gibilerin adları tapu yünetgelerine 
bildireceklerdir. 

B - Birge ve zincirleme borçlu 
sıfatile ayni senede imza koymuş olan 

borçluların veya kefillerin bu hakkı ka· 

zanabilmesi iç.in borçlarının tutarını. 
gene ayni suretle yüzde yüz fazlası ile 

ULU~ 

taşıtsız ipotek ile sağlam ları a .. tı r. 

Banka kıymet takdiri için fo mullcr 

koymuştur. 

Kefillih vt• borçluluh lıiikiimlt•ri 

Bankaya do.:rudan dogruya borc;lu 
olanlarla kefil borçlu olanların durum 
larında hiç bir fark yoktur Asıl bor
cun. kefillerin katılması olmaksı~ın 

bu kanundan önce veya sonra yeni se
ne•lcrc baglanma,,,ı işi , kcfilliklerini b il

diren senetler kendiJerine verilmedil:çe, 
kefillere yenileme veya kefaletten kur
tulma savaları hakkı verilmez. Ve kefi· 
lin borçlarının yeni senetlere bağlan· 

masına engel olmaz. 

Bu sebeble birge yükenlerde veya 

zincir leme kefilli olarak imza ve mü

hürleri bulunan birge borçlu ve kefi l. 

lerdcn bir veya bir kaçının önce borçla

rını odcmiş olmalarından veya bölülen· 

dirmc i ine yanaşmamalarından veya 

yeni senedi imzalamamalarından dola

yı borçluluk ve kefillikleri düşmiyecek· 

tir. Geride kalan horç ödenince ve ke

filin senetleri kendilerine geri verilin· 

ceye kadar haklarında "takibat,, yapı

labilecektir. Banka senetlerin hazırlan 

ması ve pul bağışlıldarı için formülle

rini bulmuştur. 

Hor('lularuı füı~iir nwlforr: 

Borcun az üremlc küçük bölülere 
ve uzun yıllara bağlanma:oına ve bu sıı· 
retle borçlulara büyük kolaylıklar gös· 

terilmesine kar§ı, banka alacağının bir 
kat daha sağlamlaştırılması maksadiyle. 
borçları taksitlendirilecek olanların 

bankaya ipotekli ve ipoteksiz, bütün 
taşıtsız malları, kaldırılmı:ıı ve kaldırıl
mamış ürünleri irsen hakkı olup henür 

kendi adına geçmemiş malları, kanunun 
çıkış tarihi olan 24 haziran 935 e kadar 
başkaları ya kendinde rehinli olan mal-

ları, banka alacağına karşılık olmak Ü· 

zere rehinli sayılacaktır. Bu konu etra
fındaki hükümlerle, yüretkc dayreleri 

ni ve alınç komisyonlarını ilgileyen 
hilkümler vardır. 

Alınç ve '•takibat,. işleri: 

Bolülenmiş alacakların taksitleri 

vakti gelince hiç geri bırakılmadan alı

nacaktır. B ölülerin borçlu veya kefil 

tarafından ödenmemesi halinde bu ka

nunla verilmiş olan haklaı dü erek ban· 

ka alacağı, toptan yekun .. muacceliyet,. 

etmiş olur. Ve borçlu ile kefilin bütün 

malları derhal paraya çevrilir ve böy· 
leleri 2880 numaralı kanunun kendi· 

)erine verdiği hakları kaybederler. Bu 

suretle "muacceliyet,. alan alacaklardan 

vade sonundan başlayarak geçmiş gün

ler için yiizrte dokuz ürem alınır. 

Tecil i~leri: 

Kuraklık veya herhang~ bir afat ve 

üsnomal bir sebeıble birka~ bölünün bir 

kısmına veya tamamına zorağ hallerde 

geri bırakma bankanın önergesi ve Ba· 

kanlar kurulunun onaylamasile karar
laşacak ve geri bırakılan lbölülerdcn de 
yüzde 3 ürem alınacaktır. BöyJe haller 
clduğu zaman şubeler ve sandıklar bu· 
nu uzun 'boylu genel direktörlüğe bildi· 
r<'ceklerdir. (Sonu var) 

l unJ Po~ıusr 

Y ozgatta yeni yapılan 
okul kurağları 

İlin her alanında Atatürk Türkiye 

prensiplerinin eksiksiz yerine geti

r ilmesi yolunda devamlı çalışmalara a

lman yeni tedbirlerfo daha verimli yö· 

netler verilmiştir. 

F inansa) g ücü y etimycn küçük köy· 

terde de devrim d ileklerinin yaşatılma 

sı için ilbay B. Baranın yeritilmesını 

düşündüğü özel yönetge, uray ve köy 

birlikleri kurumlarının tüzükleriJc ça

lışma programlzrı iç bakanlığına sunul

muştur. 

Birlikler programının ycritilmesine 

beş yıl sonunda cumuriyetin verimli ge· 

tir imlerinden hissesini almayan küçük 

bir oba da kalmıyaca:ktır. Kültürel işler 

çalışmaların erı batında yer alrnıştrr. f . 
lin her yandaki köylerde okul yapıları 

göze çarpmaktadır. Okulların çoğu böl· 

ge köy yatı yurdlarınm yaşamasına el· 

verişli olarak 5 dersancli yapılmaktadır. 

İlbay Baranın (Atatürk ülküsü köy

lerde ve cumuriyet köycülüğü) adlı e

seri yakında basılacaktır. Bu eser cu· 

muriyetten önceki köyle cumuriyet 

devrindeki köyü ve köycülük işlerini 

kıyaslamaktadır. 

İlbay B. Baran'ın Hk temel kazması
nı vurduğu Divanlı köy körne i okulu 

5 dersanelidir. Cumuriyetin köy yavru

larını önümüzdeki ders yıdında bağrı

na basacak olan güzel bir okulu olacak

tır. 

Muğlada hava tehlikesine 
karşı çalışmalar 

Muğla, (Özel) - Başbakanımız h. 
met lnönü'nün uçak kurultayında verdi. 

ği dikkati çeken söylev her yerde oldu. 

ğu g ibi Muğlada da büyük bir önemle 

karşılanmıştır. Kurulan uçak tehlikesini 

bilenler kurulu çabucak çalı maya baş -

Jamış ve halk arasında İsmet İnönüniln 

o büylik sözlerini yayarak durumu oldu

ğu gibi göstermeye çalışmıştır. Pazar 

kurulduğu gün birçok aytaçlar halk ara

sına girerek uçak tehlikesini ve buna kar. 

şılık naSJl çalışmamız gerektiğini halka 

anlatmışlardır. Bu söylevler halk tarafın· 

dan önemle karşılanmışlardır. Kurulan 

kuruma başvuran yurddaşlar kendi hal 

lerinc göre para bağışlamışlar ve uçak 

tehlikesini bilenler kuruma Uye yazıl • 

mışlardır. Üye yazılanlar gün geçtikçe 

artmaktadır. Geçen gün merkeze bağb 

ve yurdseverliğile ün alan Ula kamunu • 

na giden bir salgrt halka uçak tehlikesi· 

ni anlatmış ve coşan halk o gün bu sal· 

gıta başvurarak ( 1500) Jira kadar verlt

te bulunmuşlar ve Uye olmuşlardır. Bu 

salgıta başvuranlar içinde parası olmı . 

yanlar da vardı bunlar kazanıp da vere· 

ceklerini ve yurda karşı olan ödevlerini 

yapacaklarını sevine evine bildinni • 

lerdir. 

SAYIFA 5 

ü nl\:Ü y .. zıııe 
yar ş a.rı 

Dun Karadeniz havuzunda yıhn ılk 

y üzme ve atlama ya rışmaları yapıldı. 

H avuzun kenarına iyice seyirci toplcln· 

mıştı . Ankara Gucü, AJtmordu, Demir

spor, Gençler birliği kulüplerJmizden 

15 sporcunun girdiği yarı mala r çok 

heyecanlı ve güzel oldu. Sonuçlar şoy

ledir : 

100 MERTE SERBEST 

l. Orhan D.S 

2. Nihat O.S. 

3. Ezber A.G. 

100 MERTE SIRT 0ST0 ı 

1. Ali A.O . 

2. Ezher A. G. 

3. Ekrem A.O. 

200 METRE SERBEST: 

l. Orhan D.S. 

2. Abdullah A.G. 

3. Refik A.G. 

400 METRE: 
1. Abdullah A.G. 
2. Nihad D.S. 

ÖNE ADİ ATLAlfıA: 
ı. Salahaddin G.B. 
2. Salih A.G. 

3. Salahaddin A.G. 
ÖNE BALIKLAMA a 
l. Salih A.G. 
2. Suad G.B. 
3. Salahaddin G.B. 

GERiYE BALIKLAMA ı 
1. Sa1ih A.G. 
2. Salahaddin G.B. 
S. Suad G.B. 

GERiYE PERENDE: 
l. Salahaddin G.B. 
2. Salih A.G. 

3. Muharrem A.G. 
KIRLANGIÇ: . 
1. Salih A.G. ,._ 
2. Suad G.B. 
S. Salahaddin G.B. 

Bugün ayni program altın yarı • 
malar tekrar edilecektir. 

* • • 
Gençler birliği, Altınordu JUpleri• 

miz bu sabahki trenle Çangmy gide· 
cekler ve orada aralarında bir fut bol 
maçı yapacaklardır. KulUp üycJerile 
birlikte 40-50 kişiyi bulan grup Çankı• 
rıspor kulübünün konuğu olacaklardır. 

~------~ ... ------~ 
Harxıcılık haberleri. 

YEI\1 BJR BOlUilARDIMA 
UÇAt.J 

Viner /urnal'd:ı.n: 

Nevyork'tan bildirildiğine göre, 
Birleşik Amerika hükümetleri hava ba· 
kanlığı bugünlerde U nomal kapasite
de olduğu söylenen yeni bir bombar. 

dıman uçağmrn deneçlcrinI yapacaktır. 
Bu uçağın dijrt motörll ve 4500 kllomet• 
re gidi gclit kapasitesi vardır. 3000 

metre yUkseklilrt~ 400 kilometre hızla 
uçabilecektir. 

VLVS'un ron .. ıını Tefrika: 127 

Saıı Michelenin kitr bı 

Kilisede her biri 30 lirete, günde iki kere, 
ruhunun selameti için dualar okunuy~r~~-
0, köyün en zengin adamlarından ban ıdı. 
Akşam üstü babası gelip, ölüm halinde ola~ 
kasabı gidip görmemi, İsa adına b~~den rı
ca etti. Köy hekimi hastalığın zaturree ol· 
duğundan korkuyordu, eczacı inme old~uğu. 
na inanıyor, berber kan tutması oldugunu 
söylüyor, ebe kadın ise paura olduğunda 
ayak direyordu. Kötü gözün afsunu altında 
bulunan papaza gelince; bunun adama göz 
değmiş olduğundan bir türlü şaşmıyordu. 

İki saat sonra ciğerinden yarun kilo irin al· 
dım ve birkaç zaman sonra da, hiç bekleme
diğim halde, dirilip kalktı. İnanılmaz şeyi 
inanılmaz şey! 

yılın en güzel günü idi. Haftalar var ki kü 
çük köy, bu bayramı gerektiği gibi kutla 
mak için durmayıp çahşıyordu. Sokaklar te 

Turlts;eye ÇWU'en: Nasuhı IJA YDAR 
vazan: Akse! MUNT 

Eski kasabın, dağı bana satmak için is
tediği, değerinin yüzlerce kere üstündeki 
parayı ödeyebilmek için eşsiz Yunan vazom
la Deıideryo di Settinyanonuıı elinden çıkma 
evgili Madonna'mı sattım. Elimde para ile 
yanına gittiğim vakit, gene eski usulüne 
uyarak ve kahkahalar atarak fiatı bir misil 
yükselttiğini söyledi. Adamını biliyordu. 
Kızgınlığım o dereceyi bulmuştu ki nem 
var nem yoksa hepsini elimden çıkararak 
dağın sahibi olacaktım. 

I{uslarm yokedilmcsi, eskisi gibi, de
vam edip gitti. Ben de uyumaz oldum, ak
lım fikrim hep kuşlarda idi. Öyle umudsuz. 
luğa düştüm ki yatıma binince Monte 
Kristo adasına doğru San Michele'den ay
rıldım ve <mcak snn kuşların geçişinden 
sonra geri döndüm. 

Ada~a geldiğim zaman ilk öğrendiğim 
ey eskı rnsabın ölmek üzere olduğu idi. 

Çağrıyı reddettim ve Kapri'de yoksul· 
lardan başkalarına bakmamış olduğumu ve 
Adadaki hekimlerin bu hastalıkları anhya-
cak kadar usta olduklarım söyledim. Bu
nunla beraber, eyileşecek olursa bir daha 
hiç bir kuşun gözünü çıkaonayacağma ve 
bundan bir ay önce istediği yüksek fiata da
ğt bana satmağa putu üzerine and içecek 
olursa gidip kendisini göreceğimi söyledim. 
O da reddetti. 

O gece ona son dinsel ayınlar yapıldı. 
Sabaha karşı papaz gene gıöründü. Önergem 
kabul olunmuştu. Put üzerine and venni.sti. 

Barbarosse dağı şimdi kuşlar için bir sı
ğınaktır. İlk ve sonbaharda, binlerce kuş, o
nun yamaçlarında, insanların ve hayvanla· 
nn kötülüklerinden uzak, dinlenmektedir
ler. Onlar dağda dinlenirlerken San Miche-
le'nin köpeklerine havlamak yasak edilmi • 
tir. Kediler, boyunlarında çıngırak olma
dıkça mutfaktan dışarı bırakılmamaktadır. 
Başı boş Billi kulübesinde kapalıdır. Bir 
maymunun veya bir okullunun ne yapacağı 
önceden bilinebilir mi? 

YİRMİ DOKUZUNCU BÖLÜM 
BAMBİNO 

Kapri adasında, Noel yortusu, yeni do
ğan İsa diye. bir küçük cocuğun kiliseden 
törenle alınıp San Michele'ye götürülmesi 
suretile kutlanır. Türk okurları ilgilendir
miyecek olan bu kısım çıkanlmı tır. 

OTUZUNCU BÖLÜM 
SANT' ANTONYO BAYRAMI 

Sant' AntonY.O bayramı, Anokopsi için, 

mizlenmişti, önünden alayın geçeceği evle 
badanalanmıştL Kilise kınn121 örtüler ve ha 
lılarla süsllmmişti, Napoli'yc donanma fi 
şekleri snnarlanmıştı. Bayramın en öneml" 
tarafı olacak olan bando mızıka Torre An 
nunçıyata'dan tutulmuştu. Bayram, arif 
akşamı bandonun gelmesile başlıyordu. Mı
zıkacılar, biz kendilerini ta Anokopri'den 
i~itn_ı.emiz ve aynı zamanda, aşağıda, kofri
lılerın kulaklan da tırmalanmış olmak için, 
yolun ortasındaki körfeze vannca ciğerleri~ 
nin bütün kuvvetile mızıkalarmı üfünneğe 
başlıyacaklardı. 

Bando ile kocaman mızıkalar, limana 
çıkar çıkma~ iki arabaya yüklendi ve yoluı 
a~aba geçebılecek yerine kadar öylece gel
dı. O~dan sonra, gürültülü havalar çala c 
la, fenıke merdivenlerini zar zor cıkma a 
başladı. Merdivenlerin üst başında, San Mi
chele duvarları dibinde, uray üyeleri tar · 

fmdan kar ılan ı 



SAY FA 6 

1 Devlet Demiryolları ve L=manları Umum 

Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
Mersin eşyayı ticariye anhan tahmil ve tahliye işi mu

kavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle müteah
hide verilmek üzere kapah zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. Senevi yapılacak tahmil ve tahliye işi vasatı 250 
bin ton mikdarmcla tahmin edilmiş olup beher ton icin mu
hammen ücret 9,5 kuruştur. 

Muvakkat teminat akcesi % 7 ,5 hesabiyle ı 781 lira 95 
kuruştur. 

Eksiltme 26 temmuz 935 cuma günü Adana'da islet
me Müfettişliği merkezinde saat 10,30 da yapılacaktır. 

Teahhüt edilecek ve yapılaca'.:: i~in mufassal sartna
mesi Mersinde İstasyon Müdürli.iğü ile Adana'da işletme 
Müfettişliğinde ve Ankara'da D D. yolları hareket mü
dürlüğünden bedelsiz tedarik edilebilir. 

Muvakkat teminat akcesi Ankara ve Adana ile idare
miz veznelerine yatrrılabÜeceği gibi kanuna uygun temi
nat da kabul edilir. 

İsteklilerin 2490 No. h A. Eksiltme ve ihale kanunu 
gereğince teklif, teminat ve vesikalarım havi kapalı ve 
mühürlü zarflarmı eksiltme günü saat 9,30 za kadar Ada
na işletme Müfettişliğindeki komisyona makbuz karşılı
ğında venneleri ve eksiltme zamanı olan saat 10,30 da ko-
misyonda bulunmaları lazımdır. (1730) 1-2921 

İLAN 

Sekili ıstasiyonundan Haydarpaşa, De.rince ve İzmit istasiyon
larma taşmacaık kaya tuzlarına mahsus olan 1 temmuz 931 tarih ve 
D. D. 31 numaralı tarife 1. 8. 935 tarihinden itibaren lağvedilerek 
yerine aynı numara altında ve herhangi iki istasiyon arasında ya· 
pdacak tam vagon yükü halindeki tuz nakliyatına şamil bir tarife 
çrkanlmıstır. 

Fazla izahat için istasyon ve ticari eşya ambar sefliklerine mü-
racaat edilmek gerektir. (1762) 1-2985 

:::UllllllliHln!HlllllllllHllllllllllHIHlllllllllllllllHlllHllltnll11111HIH111HIHllll5 
~ Türltlye Cümhuriyet Merl{e71 
~ 1 {a ından ~ ;; -- -5 Müsabaka ile çabuk yazabilen daktilo alınacaktır. 5§ 
§ Kabiliyetine göre yiiz liraya kadar ücret verilebilir. 5 
55 Tahsil derecesi ve lisan bilgisi tercih scbebleridir. = 
=: Temmuzun 24 üncü günü akşamına kadar Memurin 5 
~ servisine mürac~at edilmelidir. 1-3064 =: 
esnnınmnıınmmnmm1111nnmmnmumnnmmuumnnmlmmmmmtt§j 

Satılık fabrika 
İstanbul Ziraat Br nk.asından: 
Adanada yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

bulunan ve ceman 57915 metro murabbaı arazi üzerinde 
kain ve Şinasiler Fabrikası namile maruf: 

Koza anhan, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 
3 numaralı dizel motör dairesi, şifleme dairesi, çırçır dai· 
resi, platforma 1-2 dizel motörler dairesi, buhar kazanı 
dairesi, biderlik çiğit anhan, çiğit anhan, balye anhan, 
temizleme paçel ve prese daireleri, malzeme anbarı, zibil 
anbarı, otomobil garajı, kütlü anbarı, müberrit su deposu, 
müberrit kuyusu, tamirhaneler, çenber anbarı, tahta kurut
ma dairesi, yazıhaneler, 1 No. pavyon (fen müdürü hane
si), 2 No. pavyon (sevk memuru hanesi), 3 No. pavyon 
(tamirat amiri hanesi), 4 No. pavyon (Ustabaşt hanesi), 
amele helası, su motörü dairesi, su deposu binalarından 
müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei muharri· 
kesini teşkiJ eden 1-2-3 numaralı atlas markalı beheri 150 
beygirlik üç adet dizel motörü, çırçır makineleri, şifleme 
makineleri, temizleme ve prese makineleri, vantilatörler, 
umumi transmisyon, kıncı makineler, pamuk presesi. nem
leme aleti, kantar, kütlü kırması, su deposu, buhar 
kazam, demirhane makineleri, marangozhane, makineleri. 
plat, cırçırlan, plat c;ırçtrlarınm kuvvei muharre
kesi, lokomobil, Roller gin atelyesi, yedek atat edevattan 
ibaret ve Pamuk ve Nebati yağlar Sanayii Türk Anonim 
Şirketinin: 

Bir nuınaralı çırçıı· fahrika~ı 
İstanbul 6 mcı Noterliğince t:ısdik edilmiş 30. 11. 931 

tarih ve 15142 numaralı mukavele ile Pamuk ve Nebati 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Sirketinin Bankamıza olan 

mikdarı malum borcunnu 1 O. 4. 935 tarihinde gönderildiği 
ka~den miispet ihbarname üzerine de tesviye etmemiş ol
dugundan işbu borcun ihale tarihine kadar % 9 fai?. ve o/0 
3 komüsyon, sigorta ücreti, hesap masrafı, nakli nukut, 
tıJuamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilumum masrafla 
birli.kte tahsili için bu borç mukabilinde Bankamıza ipcr 
tekh "Ohtp yukarda hudut, cins ve sair evsafı ve müstemi
Iatı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 22. 9. 929 ta~ih 64 
numaralı tapu senedile sirketin tasarrufu altında bulunan 
ve 2280 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf 
tarafından cem'an 72.000 lira ktvnıet takdir olunan mez
kur fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hü
kümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir buçuk 
ay mtidcletle açık artınnaya cıkarılmrştrr. Muvakkat ihale
si 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günii saat 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasmda vaptlacaktır. 

Teminat akçesi % 7,5 dir. 
Şartname Galatada kain Bankaınrz. Adana, Mersin, 

Ankara Ziraat Bankaları kapıbnna asrlmtştrr. (1584) 
l-2727 

0 L U S 

ımıtı~ 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

t LAN 

~ 

1 - 715,000 kilo arpanın kapalı zarfla eksiltmesi 5 ağustos 935 
pazartesi saat 15 de Selimiye askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Arpanın tahmin fıatı 35750 lira muvakkat teminatı 2681 li · 
ra 25 kurustur. 

3 - T~minatların ihaleden önce muhasebecilik veznesine yatı· 
rılmasr ve teklif mektuplarının ihaleden bir saat evet komisyona 
verilmesi mecburicHı. 

4 - Baska malsandıklarına yatırrlmış olan teminat m.tkbuzları 
veya banka teminat mektupları ve kanunun istediği diğer belgele
rin usulune göre t klif mektup~ içine konulması laı!::!ldır. 

5 - $artname her gün komisyonda görulebileccği fı!;i suretle
ri de tahmin fiatmın yüz binJe besi nisbetinde bir bedel ile komis-
yondan alınabilir. ( 1768) 1-2993 

İLAN 
Tümen Bayramiç garnizonunun senelik ihtiyacı olan 

400.000 kilo yulaf kapalı zarf u~uli ile münakasaya konul
muştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 4 kurus 50 san
tim olup 31-7-935 tarih carşamba günü saat 15 d~ Bayra
miç tümen satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Mi.inakasaya gireceklerin verecekleri yulafm şe
rait ve evsafmm hnlnnduğu mahallin satın alma komis
yonuna müracaat ederek öğrenebilirler. 

4 - fstekliler münakasa kanununun 2. 3. üncü madde
lerine göre istenilen vesaik ile muvakkat teminat tutarı 
olan 1350 liranm ihaleden bir saat evel tümen muhasebe
sine tevdi ile mukabilinde alacakları makbuzla komisvon-
da hazır bulunmaları. (1694) 1-2912 -

İLAN 
Muhafız alayına ait 201 tırnak numaralı açık demirkrr 

beygir 22 temmuz 9,:5 tarihine müsadif pazartesi günü sa
at altıda Akköprüde at pazarında müzayede ile satrlacak
trr. Tahmin edilen krymeti 500 kuruştur. Talihlerin mez
kur gün ve saatte pazar mahallinde bulunmaları. (1653) 

1 - 2826 
İLAN 

Ankara merkez hastanesi koşum hayvanlarından 4 
tırnak numaralı doru beygir 22 temmuz 935 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat altıda Akköprü at pazarında mü
zayede ile satılacaktır. Tahmin edilen kıymet 800 kuruş
tur. Talihlerin mezkur günde pazar yerinde bulunmaları. 
( 1645) 1 - 2825 

Cinsi 

Ekmek 
Kok kömürü 

t LAN 
Miktarı 

kilo 
80,000 

30,000 

Muhammen B. 
lira 
8000 

1050 

ilk tı:minatı 
lira ku. 
600 
78 75 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri için yukarda yazılı ekmek ile 
kok kömürü iki şartnamede ekmeık kapalı zarf diğeri açık eksiltme 
suretile 5 ağustos 1935 pazartesi günü kapah zarf Mm saat 14 de 
diğerıi 15-17 ye kadar satın alınacaktır. Muhammen fiatlan ile ilk 
teminat akçeleri ayrı ayrı cinslerin hizalarında gösterilmistir. 1s
tek1i1er teminat akçelerini Kırrkkale askeri fabdkalar muhasebe
ciliğine yatrrararak vaktinde mektep satın alma komisyonuna mil-
racaatları. (1789) 1-3007 

! LAN 
İstanbul kumandanlığına bağlı birlikler hayvanatı ihtiyacı olan 

979 ton saman l ağustos 1935 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf
la eksiltmeye konulmustur. Beher kilosuna tahmin edilen fiat 2 
kuruş 50 santim olup ilk teminatı 1836 liradır ve şartnamesi her 
gün. komisyonda göriilebilir. İsteklilerin vakti muayyeninde ihale 
saatınden bir saat eveline kadar teminat mektubu veya makbuzu ile 
birlikte teklif nıektuptarrm Frndrklrda satm alma komisyonuna ver-
meleri. ( 1788) 1-3006 

t LAN 
I - İzmir müstahkem mevkii hastahanesinin 60 000 

kilo kesilmiş koyun eti ihtivacı kapalı zarf usuli ile mUna
kasaya konulmustur. 

2 - İhalesi 29 temmuz 935 pazartesi günü saat on altı 
b~çuk İzmirde kışlada müstahkem mevki satın alma ko
mısyonunda yapr1acaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Koyun etinin mecmu tutan ondokuz bin iki yüz 

liradır. 

5 - Beher kilo koyun eti için otuz iki kuruş fiat tahmin 
edilmiştir. 

6 - Teminatı muvakkate akçası bin dört yüz kırk li
radır. 

7 - İstekliler ticaret odasında kayitli olduklarma dair 
vesika göstermek mecburiyetindedir. 

8 - Münakasasına istirak edecekler 2490 sayılı artır
ma ve eksiltme kanunuri'un 2 ve üçüncü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı muvakkate 
makbuzlarım ve teklif mektuplarım ihale saatından en az 
bir saat evet komisyona vermis bulunacaklardır (1707) 

1-2890 

t LAN 

l - Niğde mevkii için 480.000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 30-7-935 salı günü saat 15 de Niğdede tümen satın 
alma komisyonunda yapılacaktrr. 

3 - Arpanın tahmin edilen fiatı beher kilosu "beş,. kuru~tur. 
Tahmin edilen bedel 24,000 liradır. İlk teminatı 1800 liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2-3 üncü 
maddelerinde yaz ıh vesikalarla birlikte teminatlarının ve teklif 
mektuplarmrn ihaleden bir saat eveline kadar Ni ğdede satın alma 
komisyo.uına vermeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin sartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
(1759) 1-2975 

İLAN 
Tekirdağ kıtaatı için 280 ton ekmeklik unun kapalı 

zarfta eksiltmesi 27 temmuz 1935 cumartesi günü saat 
9.30 da ve Malkaranın 80 ton sığır etinin kapalı zarfla ek· 
siltmesi 27 temmuz 1935 cumartesi günü saat 10.30 da ve 
Malkaranm 150 ton ekmeklik ununun da keza kapah zarf. 
la eksiltmesi 27 temmuz 1935 cumartesi günü saat l 1.30 
da Tekirılağ satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tekirdai{ umınun muhammen berteli l2 knru!;? 50 

21 TEMMUZ 1935 PAZı\R 
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Asken Fabrikalar Umum Müdürlüğ · 

Satın Alma Komisyonu iliinlan 1 
• 

60 TON DEVRİ DAİM YAGI 

Tahmin edilen bedeli (22800) lira olan yukarda mik
dan ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Mü
dürlüğü satın alma komisyonunca 30 temmuz 935 tarihin· 
de sah günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasrz olarak komisyondan verilir. Talipler 
muvakkat teminat olan (1710) lirayı havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle ıne7.kur gün ve saatta komisyona mü· 
racaatları. (1748) 1-2968 

KİMYA MALZEMESİ 
Evvelcede ilan edilip pazarhö-a tehir edilen ve tahmin 

edilen bedeli (100,000) lira oJan °yukarda mikdarı ve cins~ 
yazılı malzeme askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 12 ağustos 935 tarihinde pazartes~ 
günü saat 15 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname be~ 
lira mukabilincle komisyondan verilir. Taliplerin muvak 
kat teminat olan (6250) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta komis· 
yona müracaatları. (1749) 1-2967 

İLAN • 
1 Adet Şa!:jeli Kamyoi\ 

Tahmin edilen bedeli (2050) Hra olan yukarda nıikdarı ve cin-.i 
yazılı Kamyon Askeri fabrikalar umum Müdürlüğü satınalma ko 
misyonunca 1 ağustos 935 tarihinde perşembe günü saat 14 de ac•' 
eksiltme ile ihale edilecektir. Sartname parasız olarak komisyond<ın • 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (153) lira (75) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır giln 
ve saatta komisyona müracaatları. (1782) l-?980 

İLAN 
Sihllı fabrikasında halen mevcud 500 kilo ve 31 mayıs 936 tari• 

hine kadar yevmiye enaz 100 ve en <:ok 300 kilo cev.iz ağacı talasr 
satışı 

Beher 25 kilosuna tahmin edilen be~ kuruş fiat ile yukarda c;~. 
ve miktarı yazılı talaş Askeri fabrikalar satmalma komisyonunca 
31 temmuz 935 tarihinde çarşamba günü saat 14 de açık artırma ile 
satrlacaktrr. Buna aid şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1285) kurus ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılt vesaikle mezkCtr gün ve saat-
ta komisyona müracaatları. ( 1770) 1-2988 

t LAN 

Evvelce ilan edilen 1000 - 2000 Ton mazotun münaıkasa günü de
ğiştirilmiştir. Evvelki itanın hükmü yoktur. Münakasa ayrıca ilan 
edilecektir. (1805) 1-3043 

Ankara belediye reisliği ilanlan 

t LAN 
Temizlik çöp arabaları için 23 kalem hurdavat bir ıkalem kömür 

3 kalem parmak ok çam tahtasiyle 8 kalemden muhtelif demir maı. 
zeme 25-7-935 perşembe günü saat on beşte levazım direktörlilk da
iresinde pazarlıkla ahnacaktrr. İsteklilerin komisyonumuza milra• 
caatlan. 1-3005 

t LAN 
1 - Keçiörende sose yol yaptmlacaktır. Keşif bedeli 2480.91 

liradır. 

2 - Keşif ve sartnamesini görmek için fen kalemine geline
cektir. 

3 - İhale, 5-8-935 tarihine rastlayan pazartesi gilnü saat 11 de 
fen direktörlüğü odası.nda açık eksiltme ile yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 186 liradır. (1834) ı - 3070 

t LAN 
1 - Halde 39/21 No. dükkan 31-5-936 gününe kadar aç11k arttır· 

ma ile kiraya verilecektir. 
2 - Muhammen bir senelik kira bedeli (480) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (36) liradır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün muhasebeye gelebi

lirler. --·--
5 - İhale 29-7-935 pazartesi günü saat 10 da aTttırma ve eksiltme 
komisyonunda yaprlacaktrr. (1836) ı - 3068 

l'ürk Ha va f( urumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir, 
19. cu tertip 4. cü kesitle 11 ağustos 935 dedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

Ayrıca; 15,000, 12,000, 10,0000 liralık ikramiyelerle 
20.000 Hrahk mükafat vardır. 

İmarMiidürlii~iinden: 
Şartnameleri İmar Müdürlüğünde bulunan muhtelit levazrmı 

fenniye 30. 7. 935 tarihinde eksiltme ile alınacaktır. 2490 numaralı 
kanundaki şeraiti haiz o1:.>nlar % 7,5 muvakkat teminat ile İmar 
müdürlüğündeki komisyona gelmeleri. (1780) 1-3021 

-
5antirn ve teminatı muvakkatesi ?625 liradır. Malkaıanm 
sığır e·inin rnulıammen hedeli 22 kuruş ve te:ninatı mu· 
vakkate3i 920 liradır. M;:lkaranın ununun muhammen be· 
deli 13 kuruş V'! teminatı nıuvakkatesi 1463 liradır. 

3 - Teminatlar ihalf:Jen evel muhasebecilik veznesi· 
ne yatınlrms dacaktır. 

4 - Başka malsandıklarma yatırılmış olan teminat 
makbuzları ve banka teminatları ile diğer belgeJ~r teklif 
mektupları ;çerisine konulması lazımdır. 

5 - Şartname hergün komisyonda görülebinr. (1709): 
1-2900 



• 

Satılık ev 
İstanbul Ziraat Banliasmdan: 
Adanada Yeni istasyon civarında Narlıca .mevkii~1de 

kain Ziraat Bankasına birinci derece ve sırada ıpoteklı bu
lunan Şinasiler fabrikası namile maruf Pamuk ve Nebati 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan 1 m~· 
maralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullanılan çı· 
mento bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev. 

İstanbul 6 ıncı Noterliğince tasdik edilmiş 9. 11. 931 ta
rih ve 15142 numaralı ve Beyoğlu 4 üncü Noterliğince tas· 
dik edilmiş 11. 2. 933 tarih ve 640/33 numaralı mukavele
lerle Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii Tük Anonim Şirke
tinin Bankamıza olan mikdarı malfun borcunu 10. 4. 935 
tarihinde gönderildiği k~yden ~üsbet ihbaı:ıame üz~~ne 
de tesviye etmemiş oldugundan ışbu borcun ıhale tarıhme 
kadar % g faiz ve o/o 3 komüsyon, sigorta ücreti, hesap 
masrafı, nakli nukut, muamele vergisi, avukat ücreti ve 
sair bilumum masarifle birlikte tahsili için bu borç muka
bilinde Bankamıza ipotekli olup yukarda cins ve sair ev
safı ve müştemilatı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 
2. 4. 930 tarih ve 87 numarah tapu senedile şirketin tasar
rufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanuna tevfikan 
üç yeminli ehli vukuf tarafından 8000 lira kıymet takdir o
lunan mezkur ev, 1697 numaralı Ziraat Bankası kanunu 
hükümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bu
çuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat 
ihalesi 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de 
İstanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi % 7,5 dur. 
Şartname Galatada kain Bankamızla, Adana, Mersin, 

Ankara Ziraat Bankaları kapıların asılmıştır. (1584) 
1-2725 

L ·körler ucuzluyor 
lnhisarlaı~ Ba~müdürlüğünden: 

Memleketimizin nefis meyvelerinden ecnebi likörleri ayarında 
imal edilen likör ve vermutlarımızın 1 ağustos 935 den itibaren fi. 
atlarının indirilmesi kararlaştırılmış ve fiatlarımız aşağıda göste· 
TiJmiştir. Bayiler ellerindeki likör ve vermutlarm nevi ve miktarını 
ve kaç santilitrelik olduklarını ve bunların kaç tanesinin üstünde 
fiyat etiketi bulunmadığını 30 temmuz 935 saat 15 e kadar 25 ku
ruşluk pullu bir beyanname ile satış §Ubemize bildireceklerdir. Fi
y~tların indirilmesinden dolayı Bayilerimizin zarar görme~leri 
ıçın beyannamelerin vaktinde ve doğru olarak vermelerini bildiri
rim. 

Halkımızın da fiyatlarımıza dikkat etmeleri kendi menfaatlari 
icabıdır. (1767) . 

100 Santilitrelik 50 Santilitrelik ıs Santilitre1ik 
Eski Fi. Yeni Pi. Eski Fi. Yeni Fi. Eski Fi. Yeni Fi. 
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KAPALI ZARF USULİLE 
EKSİLTME İLANI 

Nafıa Vekruetinden: 

,, 
" ., 
,, 
,, 
., 

" 
,, 

•• 
.. ,, 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

l 1 - Eksil~eye konulan iş (Malatya vilayetinde Ma
atya)-l EJazız yolunda betonarme Manikan köprüsü in
taatı nşaatm keşif bedeli 24.000 liradır. 

2 B · · 
)-Eku. ışe aıt Şartnameler ve evrak şunlardır: 

a sıltme Şartnamesi 
b) Mukavele projesi ' 
c) Nafıa işleri şerai~i umumiyesi 
d) Tesv' · ·· b" ' n" ıyeı tura ıye, şose ve kargfr insaata dair fen-

t şartname, -

:)) KBet~namıe büyük köprüler hakkında fenni şartname 
eşıf hulasası cetveli 

g) Proje ' 

rnuı/~t.i~enler bu şartnameleri ve evrakı 120 kuruş bedel 

al b~1 . 11lınde N afra Vekaleti şose ve köprüler dairesinden 
a ı ır er. 

A ~ - Eksiltme 23.7.935 tarihinde salı günü saat 16 da 

d n ara Nafıa Vekaleti binasrnda şoseler reisliO-i dairesin-
e Yapılacaktır. 0 • 

4 - Eks~ltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksıltmeye girebilmek için isteklinin 1800 lira 

~uvakkat teminat vermesi, bundan başka asağrclaki vesi-
11alan haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - İstekliler yapmış oldukları işlere ait vesikaları 

g~st~~~rek eksiltmeye girmek için Nafıa Vekaleti şoseler 
reıslıgınden ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 -Te~lif nıektublarr yukarıda üçüncü maddede yazı· 
h s~~tten hır saat eveJine kadar şoseler reisliği dairesine 
g~~ınlerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka
b~ınde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmis olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1606) 

ı .- 2816 

-

1 FLiT Bavı.~tm~z 
ÖLDURURI 

4 

Kanncalan ÖLDÜR Ü NUZ, 
Her hangi (haşarat oldurücü bir mayi) 
ıle karıncaları ôldürmeyi tecrübe et
tinizmi ? Eğer tecrübe ~ttlniz ise bit. 
tabi tesirsizliğıni de gördünüz. Karın• 
calar siz.in bu tecrübenizle adeta alall 
ederek mutbağınızı istila ve yeme'°• 
lerinizi bulaştırmaga devam ederler. 
Bunun önünü almak için münlıastret') 
ve musirren FLİT isteyiniz, F L 1 T, 
hakıkaten ve ebetliyen öldürür. Leke 
yapmaz, taze ve latif kokuludur. Siy<ıh 
kuşaklı ve asker resimli sarı teneke
lere dikkat ediniz. Piatlar few:dlıit/I. 

Umumi Depnsu : J. CRESPIN, İst. Galata, Voyvoda Han 1 

Sıhhat ve İçtimai Muavc~nel 
Vel{aletindeıı: 

Bu yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin F. K. T. 
sımfma devam etmek üzere Leyli Tıp Talebe Yurduna alı· 
nacak talebenin yazılma ve kabul şartları aşağida gösteril
miştir. Talebenin vemesi, içmesi, giyinmesi yurtça temin 
olunur. 

1 - Yurda alınacak talebenin tam devreli liselerden 
veya lise derecesinde olduğu tasdik edilmiş mektepJerden 
bakalorya veya olgunluk imtihanı vererek pek eyi ve eyi 
derecede mezun olması sarttır. 

2 - İstekliler kendi ~l yazılariyle yazılmış ve ac,ık ad
resli istidalarını en son (1/Birinci teşrin/1935) tarihine ka
dar doğrudan tloğnıya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka
letine göndereceklerdir. Bu istidaya bağlanacak evrak 
sunlardır. 

A- Türkiye Cumuriyeti tebaasından olduğunu bildi
ren nüfus hüviyet cüzdanuun ash. 

B - Tam devreli liselerden veya bu derecedeki ınek·· 
tepten mezun olduğunu gösteren mektep şehadetnamesi
nin aslı (İmtihanları tamamen bitirdikleri halde sehadet
namenin tasdik muamelesi gecikmiş olanJar mezu~ bulun
aukları mektep Müdürlüğünün aynr zamanda dereceleri
ni de gösteren fotoğraflı ve resmi bir vesikasını koyacak
tır. 

C - Okuduklan mekteplerden alrnmıs hüsnühal vara-
kasr. · 
• D - Mütehassısları tam hastane hey'eiııden alınmış 
basılmış örneğine uygun ve i.istiinde tasdikli fotoğraf bulu
nan bir sıhhat rapa~ .~b~_rap.?r.~astane baş t?biplikleri ta· 
rafından zarflanarak ustu muhurJenecek ve ıstekli tara
fından mühürlü :tarf halinde istidasına bağlanacaktır). 

Muayene yapacak hastaneler Ankara, Sıvas, Erzurum 
Diyarbekir Nümune hastaneleridir, İstanbul Cocuk hasta: 
nesi, İzmir, Bursa, Konya, Aclana, Samsun m~ınleket has
taneleridir. Buralarda muayene olunmak icin hastanenin 
bulunduğu yerlerdeki sıhhat ve ictimai mu~venet müdür· 
lüklerine isteklilerin biz.zat müracaat etmeleri Iazıınclır. 

E - Örneği aşağrda g·österileıı NoterJikce tasdik edil· 
miş bir teahhüt senedi (Bu senet isteklinin ~velisi tarafm
dan, eğer velisi yoksa kendisi tarafmdan verilir). 

C - 4,50 X6 boyunda ile tane fotoğraf (fotoğraflar pro
fil olmayacak cepheden alınmış olacaktır). 

3 - Yaşları yirmi ikiyi geckin olan ve yunta okuma
ya ve iJerde mecburi hizmetlerini yapmaya engel olacak 
bir hastalığı ve kusuru olanlar kabul edilemezler. 

4 - İstekliler tarafrndan gönderilecek olan istida ve 
vesikaları Vekaletçe almd1ğ1 hemen adreslerine bildiri
lece~i gibi bu v~sikalar~ göre kabul edilip edilmedikleri 
de vıne adreslerıne vaktınde bildirilecektir. 

TEAHHÜTSENED1ÖRNEG1 

Leyli Tıp talebe yurduna kabul edilerek tıp tahsil edip 
herhangi bir trp fakü~tesinde tabip olarak çıktığında (çık
tığımda) 9-6-1932 tarıh ve 2000 sayıh kanuı1 mucibince adı 
geçen yurtta geçirdiği (ge~irdiğim) ıamanın üc.te ikisi ka~ 
dar bir müddetle sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin 
tayin edeceği yerde yapmağa mechur olduğu (olduğum) 
hizmeti kabul etmediği (etmediğim) ve yahut kabul edip-
te muayyen olan müddetini bitirmeden terkeylediği (ey. 
ledi~·i?1) takd.~rde ke~ıdisi (kendim) için sarfedilen para· 
nın ıkı katını odemeyı ve tıp tahsilini terkettiği (ettiğim) 
veya sıhhi sebebler drşmda Fakülteden daimi olarak çı· 
k~nld~ğı (çıkarıldığım) takdirde ve yurtta bir yıldan az 
b~r mu~clet kal?r~k yur~u terkeylecliği (eylediğim) tak
d~rde y~~ kendısı <~.endım) .~~in sarfl")lunan parayı ödeme- l 
yı teahhtıt ve tekefful eyledıgımi bildiren bu senedim adı 
geçen Vekalete verildi. (1692) t-2885 

Satılık fabrika 
İstaııl>ul Ziraat Banl{a~ıııtlan: 
Adanada eski istasyon civarında Zincirli mevkiinde 

c~man 45013,3250 metre murahbar arazi iizerinde kain Bel
~ika fabrikası namile maruf: 

Makine dairesi, müberrit dairesi! kazan dairesi, rnkarta 
dairesi, çırçır ve t

0

emizleme dairesi, şifleme dairesi, hallac 
dairesi, sulama ve pacal dairesi, ciğit aııban, koza mağa
zası, prese dairesi, koza mağazası mal.ıeme anbarı, petrol 
ve benzin mağazası, atelyeler, hala, otomobil garajı ve 
atelyesi, müdüriyet binası, misafirhane, ustabaşı b:na.;;ı 
müdüriyet ikamet binası, başmuhasebeci binasından ibaret 
ve icincle bir aciet 350 beygir kuvvetinde bollincik marka 
buhar makinesi ve iki adet kazam, bir adet 285 beygir kuv. 
vetiııde Williams markalı buhar makinesi. bir adet 50 bey
gir kuvvetinde Williams markalr buharlı lrnrup a1ektrojen 
bir adet 20 beygir kuvvetinde kamyon motöri.J ve o kudret 

~tc mtitemadi cereyanlı dinamo, benzin dhazı, rutubetlen 
dinne tesisatı, biliimum transmisyon, çırçır makineleri. 
şifleme makineleri ve elyafın tozlarını almak icin makine· 
!er, vantilatörler, su cihazları, yangın tesisatı, çenber kes 
rne ve delme aletleri, tozlarr nakil vasıtaları, biJUmum mal 
zeme ve yedekler ve sa'r alatı edevatı bulunan ve pamult 
ve nebati yağhir ~:-n~yiı Türk Anonim Şirketinin mal 
olan: 

iki nunıarc. h cırcır faf rika~ı ,. 

Bankamıza 3 ı. 7. 931 tarihinde · vadesi bıten yedi kıt' c 

senetle bordu bulunan Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii 
Türk Anonim Sırketine bu borcu ödeme ı için yazılan ve 
gönderildiği k;yden nnisbet 10. 4. 935 tarihli ıhbarname 
üzerine de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun ihale 
tarihine kadar c, 9 fai.z ve % 3 komüsyon, sigorta iıcreti 
muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilfimum masarifi. 
le birlikte tahsili için bu borç mukabilinde Bankamıza ipo 
tekli olup yukarda hudut, cins ve sair e\ safı \ e mı.iştemi
la tı ve Adana Tapu Müdürlüğünün nisan 930 tarih 137 nu· 
maralı tapu scnedile şirketin tasarrufu altında bulunan ve 
2280 numaralı kanun mucibince üc yeminli ehli vukuf ta 
rafından. ce!TI'an 107.500 lira kıymet takdir olunan mez
kur fabrika 1697 numarah Ziraat Bankas kanununun hü
kümleri clairesin<le 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bttçuk 
ay müddetle acık arttırmaya çıkanlmıstır. Muvakkat iha· 
lesi 26. 8 935 tarihine mtisadif pazartesi günü saat 2 de t~ 
tanhul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akcesi % 7,5 dur. 
Şramame Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin. 

Adana Ziraat Bankalan kapılarına asılmıstu. (1584) 
1-2726 

Beie<Hye karsısında Kmacr ham altında 

YENi ECZft NE 
Her çeşid fenni gözlük ve çerçeveler 

Tıbbi korsa ve lastik çoraplar. 
Aradrğrnız bütün rtnyat ve tuvalet eşyası 

Dikkatli, Taze, ucuz ilaç Telefon: ıns 

Evkaf l\lüdiirlüğünden~ 
Ma<lde 
1 - Burf>anın bmct paşa mahallesinde Evkafa ait 101, 103, 105 

107, 106 numaralı arsaya yapılacak otel ve garaj yapısı kapalı zarf. 
la eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 19079 lira .S9 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır· 
A - Eksiltme -şartnamesi 
B - Mukavele sureti 
C - Şeraiti umumiye 
D - Fenni ::iartname 
E - Keşif cedveli ve resim 
lstiyenler bu sartnameJerJe evrakı 95 kuru~ bedel mukaQılindc 

Bursa Evkaf Müdüriyeti ile İatanb\11 ve Ank :;r2. Ev1rnf Hcy'eti 
fenniyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20-7-935 tarihinden 15-8-935 per_Şembe gününe ka 
dar ?lup 15-8-9~5 günü saat 15 de Bursa Evkaf idaresinde eksiltme 
komısyonunda ıhale yapılacaktır. 

4 - Eks!ltme kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 
~ l Eksıltmeye gire-bilmek için 1431 lira muvakkat teminat vu .. 

rr.esdı >undan baska aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi Hl
zrm ır: 

. A -. En. aşağı 20000 liralık yapı işi yaptıgımı dair Evkaf Hey· 
etı fennıycsın~en .veya Nafıa Baş Mühendisliğinden tasdikli ves.ika 
. B - !steklı Mımar veya mühendis olmadığı takdirde ınüteahhid 
ıle ~eraber her s~reıle şe:iki mesulü olmak üzere mesuJiyeti fenni
yeyı deruhte cylıyece-k dıplomalı mimar veya mühendis göste • 

C - Artırma ve eıki>iJtm~ kanununun 3 iincU madd . • rmesı, 
ve (B) fıkralarmda yazılı vasıfları haiz ise huna da' ~~ının (A) 

D - Ticaret odasında kayitli bulundugyuna dai/rkavneusın"a. "k 
5 T krf • ıve~ a 

• - e ı. mektuplan yukarda 3 üncil maddede uıh saatten 
bır saat cvvelıne kadar Bursa Evkaf Müd.. . • d ı! . 
tirerek makbuz muk~ilinde eksil ı:nyetin e. _omu~y~na ge
tir. Posta ile g .. nd ·ı k tme kornısyonu reısme verılecek
yazrlı saate kad~r g~;:..:1~e· 1

mektupldann nihayrt üçüncü maddede 
llll :ı o ması ve rş zarfın müh"" ·ı . . 

ce kapatılmış olmaııı lazımdır. ur mumu ı e ıyı-

~ostada ?1a:~k gecikmeler kabul edilmez. 
mek i inBu ·~ıçın .e~el.ce müracaat edenkr ve t:kQltmeye gir-ehil· 

• d ç yul rda ıkın.cı maddede ycuıh evrakı ke~fıye ve saireyi 
yem en a .acaklardır. (1807) 1_

3058 

Eskişehir~, arbayi1t,önıdan: 
. Akarbaşı istaı:ıyon caddesindeki Ahşap köprünün 5244 
~u~a 76 kuruş :11~hammen bedelle Betonarmeye ~evrilmesi 
ışı 1-8-935 tanhıne tesadüf eden per:şembe .... 
b k d . gunu saat on 

ese a ar acık eksıltmeye konmuştur f ... -ı.. ... !t • B ı d" ·• . • .-:.t.cıuı.ıenn c e-
ıyeye muracaatlan tlan olunur. (1753) 1-2965 



Ankarada yapılacak yeni me
zarlık projesinin müsabaka 

• 
şartnamesı 

ANKARA İMAR MÜDÜRLÜÖÜNDEN:~ 
Müsabakaya türk ve yabancı mimar ve mühendis- ~ 

ler girebilirler. ~ 
1. - Yapılacak projeler mezarlık talimatnamesi

ne uygun olacak ve erazinin topoğrafik vaziyetine in· 
tibakı gözetilecektir. 

2. - Mezarlık yerini gösterir 1/1000 Mikyash plan 
ile mezarlık niazmnamesi Ankara imar müdürlüğün
den bir lira mukabilinde alınabilir. Bu planın hudu
dunda mesaha miktan fazla değişmemek üzere deği
şiklik olabilecektir. 

3. - Yapılacak projede idare kısmilc bekçilere ait 
binalar üç tane bekçi evi, ruhani ayinleri için lazrrnge
len kısımlar müsabaka ptinında gösterilecektir. 

4. - Ulus büyükleri ve kahramanlarma mahsus 
anıtların yerleri ve arkitektural süslemelerle hususi 
aile mezarlık kısımtan ayrılacaktır. 

5. - Mezar panellerinin kabil olduğu kadar kü
çük meydanlar etrafında ve komşu guruplardan al
çak ağaç sıralarile ayrılmış olarak yapılması mürec
cahtır. 

6. - Krematqryom mevkii gösterilecek ve hatip 
çayı yanındaki tepelerden birinde su deposu yeri ayn· 
blcak muvafık yerlerde bir veya daha fazla mimari ~ 
meydanlar yapılabilecektir. . 

7. - Aynca bir hawuz tertibi müsabıkların isteği
ne bırakılmıştır. Münasip yerlerde umumi halalar ya
pılacaktır. 

8. - Yapılacak projenin 1/1000 mikyasında umu· 
mi vaziyet ve park planile 1/500 mikyasında beş de
tay planlarını ihtiva edecektir. Aynca umumi giriş 
kapısı ve etrafının 1/1000 mikyasında plan ve reisim· 
leri yapılacaktır. Projenin hava pespektivi yapılacak· 
tır. Müsabaka projelerine rumuz yazılıp isim yazılmı- i 

yacaktır. 
Planlar Ankarada imar müdürlüğünde iylan mü

ddetinin bittiği günün saat 17 sine kadar makbuz mu
kabilinde teslim olunur. Hiçbir suretle posta teahhu- ! 
ratı kabul edilmez. Müsabıklar projelerle birlikte ay- ~ 
nca balmumu mühürlü bir zarf içinde isim, hüviyet ve 
adreslerini bildirecekler. Bu zarflann dışında yalnız 
ait olduğu projenin rumzu yazılı olacak. Mükafat ka· 
zanmayan veya satın alınmayan projelerin zarfları 
açılmaz. 

9. - Jüri heyeti dahiliye, Nafıa, Sıhhiye ve Mali
ye vekilleri veya bunların tevkil edecekleri kimseler· 
den teşekkül eder. 

10. - Müsabaakda kazanan birinci ve ikinci proje 
sahiplerinden birinciye 1200 ikinciye 900 lira müka
fat verilir. Bunlardan başka beğenilen diğer üç proje· 
de sahiplerinin muvafakatiyle beheri 300 lira bedel ile 
satın alınır. 

İçiş bakanlığı müsabaka planlarından dilediğini 
tatbikte serbesttir. Milsabakayı kazanmayan projeler 
teşhirden sonra ve bir ay zarfında sahipleri diledikle
ri takdirde geri verilir. 

11. - Projeler 8 eylfil 935 cumartesi günü saat 17 
ye kadar İmar müdürlüğüne makbuz mukabili teslim 
olunacak ve on gün. sonra müsabaka neticesi bildiri· 
lecek ve sekiz günde müsabaka projeleri umuma teş
hir edilecektir. 

12 - Tatbik edilecek proje sahibi krematoryom ha
riç olmak üzere tekmil inşaat bahçe, ağaçlama, çiçek
lenme ve meydan ve meydancık planlan ve yol maktaı 
tulani ve arzanilerile uir tesisatın ve toprak tesviye 
işlerinin 1/100, 1/11, 1/10 mikyasmda inşaat proje
leri ve metajlanm ,apacak ve projelere göre tahak
kuk edecek keşif bedelinden krematoryom hariç ol
mak üzere yüzde 3 iapat projesi bedeli ve inşaata ne
zaret hakkı olarak da aynca yüzde 3 verilecektir. 

f"' 

lstanbuJ Deniz l evazım Sabn 
alma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 17655 lira 85 kuruş olan 20 ka
lem boya malzemesi 5 afustos 935 pazartesi günü saat ıs 
de Kasımpaşada komisyon binasında kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi ve örnekleri her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 1324 lira 19 kuruşdan 
ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle 
kanuni belgeyi havi teklü mektuplarını eksiltme saatin

"den bir saat evetine kadar komisyon başkanlığına verme-
leri. ( 4089-1809) 1-3061 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

ULUS 21 TEMMUZ 1935 PAZAR 

Kapalı zarf usuliyle ek5iltme ilanı 

Karacabey Merinf s Y eti~tirme 
Çiftliği Direktörlüğünden : 
1-Karacabey harasında müteşekki: Merinos yetıştir

me çiftliğinin altı bin altı yüz altmıt b.11 lira otuz yedi ı:<:U· 
ruş bedeli keşifli Memurin bürosu in~dyle altı bin otuz 
hir lira yetmiş altı kuruş bedeli keşifli Bakteriyoloji labo· 
ratuvarı kapah zarf usuliyle ve binbe~ yüz yetmiş bev lirı 
doksan yedi kuruş bedel keşifli sunt telklh laboratuvarı in· 
şaatı aleni eksiltme usuliyle eksiltmey~ konmuştur 

2- Eksiltme 2 ağustos 1935 tarihine özgelen c.uma gl.i· 
nü saat on beşte Karacabey harasmdaı yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartname ve evraklar r-ı.:ılardrr: 
A - Mali şartname 
B ·Fenni şartname 
C - Nafıa şeraiti umumiy~s; 
D - Proje 
İstekliler işbu evraklan B~:-~a Baymdtrt rk direktörlü

ğünden veya Karacabey harasında M .. •rinos yetiştirme çift
liği müdürlüğünden bedelsiz :>larak alabilit'ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içir. i.r,.eklilerin memurin 
bürosu için beş yüz lira, bakteriyoloJ 1 ~N"atuvarı için dört 
yüz elli üç lira ve ~uni telkih labO('Af11v-.n için ~·fi?: yinni 
lira teminat vermesi 

5 - İsteklilerin seraiti kanuniy·v~ h~iz r.Jını.tsı ve 2490 
No. lu kanunun tarifatı dahilinde eks:hrtıe"I'" işt-' ~k eyle-
mesi ilan olunur. (4111-18n) 1-3062 

2 ve 20 ~omprıtnclı~ •mbıl•,(•rd• 
bul11rıur 

Ambalaı ve komprımelel'ın 

uzerınde halislı01n timsali 
.... 

olan EB markasını ..ırayınır 

Kapalı zart usuli yl<' eksiltme ilanı 

afıa \'elialetinde11: 
1 - Eksiltmçye konulmuş oian ış ( Ela.ıutrle Klutz - Erzincan 

yolunda Fırat nehri üzerinde ~tonarme Ke!>&L'! l'OAdeni kôprüsu hı· 
şaatıdır.) lnşaatm k"fjif bedeli ( 73 500) liradır 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyt)nu ilanlan 
2 - Bu işe ait şartnameler ve c·ııcı:· tun1.ı.rrlır; 
a) Eksiltme şartnameıı t LAN 

b) Mukavele porjesi 
c) Nafıa işleri şeraiti umuımy~st 
d) Tesviyei türabiye, şose ve 1.:irgir i.ıpata daJr tC'o.ai ıartnılıllle. 
e) Betonarme bUyük köprüler n:Mlrm~ W\O.i ,.rtıw.n:e, 
f) Keşif hülbası cetveli: 
g> Proje. 
lstiyenler bu şartnameler ıc evrakı ;67 ,.S &\Lruf ~del mukabi

linde Nafıa Vekaleti ŞO!ıeler re.ısllgındeı.ı .. ıabHirler. 

YAPI: M. M. Ba.kantığ. Daire Md. lüğü Eratı için açık ebilt· 
:ne ile bir koğuş yaptmla~akhr. Keıif, proje ve prtnameıl bedel
li olarak inıaat ıube-ainden alınacaktır. Kefif bedeli 3999 lira 46 
kuruştur. İhalesi: 2.ıx.1935 cuma günU eaat on birdedir. ilk temi· 
natı 299 lira 96 kuruştur. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3. maddelerinde istenen belgeleri ile birlikte ihale saatin· 
de M.M. Bakanlığı satrnalma komisyonuna gelecektir. (1771) 

3 - Eksiltme 5-S-935 tarihinde p.ı.cartc-.i günv ıaa: 16 da Anka· 
rcıda Nafıa Vekiletinde şoseler reislığı daırCfttnıie yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılaoaık'tıt". 
S - Eksiltmeye girebilmek içfo Jstekliıwı ~25 lira muvakkat 

teminat vermesi lıundan başka aşağıdaki v~:c..ı.:..n hals olup 2'05· 
teranesi lazımdır. 

1) Ticaret odasına kayıtlı bulundu~u~ da.lr vesika, 
2) İstekliler yapmış oldukları i'lere it veeikaları gdıtererek 

eksiltmeye gim.eık için Nafıa V~aletinden •hllyet ~e&i.kaM ala
caklardır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü;üncü ma~dede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar şoseler reisliği dairesine getirilerek Eksilt
me Komisyonu reisliğine makbuz n ... dcabilindc verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet Uçüncü maddede yaath saate 
kadar gelmiş olması ve dıs zarfın mühür cıumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak ~eci\cmeler kabul edilmez. ( 1799) 

l-3060 

Ankara Elektrik so~yetesinden: 
Harita Genel direktörlük ınüessesatına yeni trans

formatör bağlantısı yapdacağında'l'I. 

21 temmuz pazar günü 
Sabah saat 8 den l 1 re kadar Cebeci • Öncebeci · 

Sağhk Enstitüleri çevresin" Elektrik verilmiyecektir. 
Ankara Elektrik 

So.<tvetesi 
1-3063 

İLAN 
1 - 160 Ton Mazot ka

palı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin edilen be· 
del 9.600 liradır. 

3 - ihalesi: 22 8-935 per

,embe günü saat 14 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek 

ve almak iıtiyenler her gün, 
eksiltmesine gireceklerin 
2490 sayılı kanunun istedi
ği vesikalarla birlikte ve 
ihaleden bir aaat evvel 720 
liralık teminat ve teklif mek
tuplariyle birlikte M. M. V. 
satınalma Ko. müracaatları. 

(1603) 2794 

Satılık arsalar 
Yenişehir ve Sıhhiye ve

kileti yanınaa, Mimar Ke
mal mektebi, Bomonti civa
rında arsa almak istiyenle· 
rin Anafartalar caddesiride 
İ§ bürosuna baş vunnalan. 

Telefon 2037 1-3003 

1-2991 

1 
BILIT 

l - İzmir gami.sonu için bU 
kilosunun tahmin bedeli fiatı 4 
kuruş olan 426.600 lkilo kuru ot 
kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - lhaleai 6 ağuatoa 935 sa
lı günü saat 16,30 da lnnic Müa. 
Mv. SA. AL. KO. da yapılacalrı
trr. 

3 - İlk inanç paraer 1279 U
ra 80 kuruştur. 

4 - Şartntnneal her gün ack 
geçen komisyondan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ticaret odası veıikulle 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 Uncu madde· 
lerinde yazılı vesika ve ilk i~ 
akçesi mektup veya makbw:lan 
ile birlikte teklif mektublarım 
ihale saatinden en u bir •at 
~vel lzmirde müstahkem M•• 
satın alma Ko. na vermeleri. 

(1827) ı - 30711 

Yazı ve tercüme 
Yazı ve tercüme işlerini

zi, doğru ve çabuk yap~ 
mak istiyorsanız Anafarta
lar caddesinde Zincirli cami 
f&r§ısmda tı bürosuna veri. 
niz. Telefon: 2037 

Memur aranıyor 
Bir müe91esenin devair

deki işlerine bakmak ve Al· 
manca muhaberat ve tercü· 
melerini yapmak suretiyle 
daimi bir vazife almak isti
yenlerin ANKARA'da (184) 
numaralı posta kutusuna 
müracaat eylemeleri lazım-

M. M. V. Satmalma komisyonu ilanları 

dır. 1-3011 

Doktor 

Ali Maruf Onveı· 
DERi, FIRENGl VE BELSO· 

OUKLUOU HASTALIKLARJ 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi batında A 1 
tmtaı ıokak No. 17. Hastalarını 

hergiln 9-13 ve 15-20ye kadar 
kabul eder 

Cinsi Miktarı Teminatı 
Kilo Lira K. 

Şeker 500 30 
Sabuıi 1100 57 75 
Gaz 300 101 25 
S gır eti 18000 270 
K~ru lizilm 2000 45 
Zeytın 1000 67 50 
Bulgur 5300 80 
Sadey&l 3000 130 
Kuru fasulye 3500 39 50 
Nohut 4600 51 7S 
Merci~k 3000 63 7S 
Pirinç 5500 144 38 
Meşe odunu 166000 517 SO 
Fabrika unv 65000 878 
Patates 3600 27 
Kuru soğa.n 3000 27 
Arpa 40000 210 
Saman 15000 28 15 
Kuru ot 23500 53 

• - Başkale hudut t~uru iç.in yukarıda yazıtı 
duğu günlerde cksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - f,:;tek1i 1 eı '~'ti ;in "t' .;~., .. ı,. .. -t'° V:!n h•1011' 

ihale günü ve saati 

8/ ağustos/ 935 perşembe saat 10 
8/ ağustos/ 935 pertembe aaat 10 
8/ ağustos/ 935 perşembe saat 10 
8/ ağustos/ 935 perşembe saat 10 
8/ ağustos/ 935 perşembe saat 10 
15/ ağustos/ 935 per§Cmbe .. 10 

26/ ağutos/ 935 puarteıi Mat 10 
26/ ağu•toı/ 9.35 puartesi saat 10 
2/ eylQl/ 935 pazartıeei saat 10 

Elrıaikme usuUl 

açık 
açık 
açık 
açık 
açık 

• 

bpalı z. 
kapalı z. 

açık 

19 kalem yiyecek ve yakacak hizalarında yazılı ol• 

ı·omutanlrğr ı;atrn alma k ':'1't;.v,,n11'1a ıı~c; vıırmalan. 

Küçük Yozgat Barut fabrikası alanında yapılacak otuz 
tonluk deponun keşif bedeli 5667 lira 91 kuruştur. 10 tem-
muz 935 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 

harriri Falih Rıfkı ATAY zarf usuliyle-.eksiltmeye konulmuştur. 1 SİNEMALAR 1 Artırma eksiltme ihale kanunu mucibince isteklilerin Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı tııeri MUdilrU Nasuhi 

fen ehliyeti ve ticaret odası vesikasını haiz olmaları ve o/o SA YDAR 
7,5 muvakkat teminat parası vermeleri lazımdır. İhale 
temmuzun 30 cu salı günü saat en altıda Baş Müdürlükte 

1 

Çınkm cıddısi civıundı 
yapılacaktır. Zarfların saat on beşte getirilmesi. ı Uluı Bısunnind• bı11lmış· 

Şartname ve keşifnaıne ve haritarı görmek istiyenle- l tll. 

rin komisyona müracaattan. (1660) 1--295J '1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiW 

[YENi f BU GON BU GECE 

KADIN ASLA UNUTMAZ 
Fraaamca sözlü 

Umumi arzu llurine yalnız 4,45 
..,...mc1a DEDE ı&terilecektir. 

BU GECE 1 KUL01) 
V AHŞILER HOCUM EDiYOR 

Atk Ye aerıüzett filmi 


